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Публічний звіт 
голови Коломийської районної державної адміністрації 

за підсумками роботи у 2018 році 
 

У 2018 році керівництвом районної державної адміністрації 
здійснювались заходи, спрямовані на реалізацію державної політики в різних 
галузях та організацію забезпечення дієвого і результативного 
функціонування структурних підрозділів районної державної адміністрації, 
їх тісної співпраці з районною радою, територіальними органами 
центральних органів виконавчої влади та іншими суб’єктами діяльності, які 
зареєстровані на території району і беруть безпосередню участь у процесах 
практичного втілення в життя територіальних громад вимог сьогодення. 

Впродовж звітного періоду спостерігалась конструктивна співпраця між 
представницькою і виконавчою гілками влади району щодо вирішення 
першочергових питань розвитку нашого краю. Завдяки спільним зусиллям 
двох гілок влади району отримано і певний результат роботи. 

Робота районної державної адміністрації у звітному періоді 
спрямовувалася  на забезпечення збалансованого соціально-економічного 
розвитку району, ефективного використання наявних природних, трудових та 
фінансових ресурсів, сприяння залученню інвестиційних ресурсів у 
пріоритетні галузі економіки, вирішення актуальних проблем 
життєдіяльності району, поліпшення добробуту та соціального захисту 
населення у непростий для нашої країни час.  

Одне з найважливіших досягнень - це громадсько-політична стабільність 
у районі, порозуміння між владою і громадами, завдяки прозорій та відкритій 
політиці влади, співучасті громади у творенні та прийнятті рішень.  

Організація роботи райдержадміністрації у 2018 році здійснювалася 
відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
Регламенту роботи райдержадміністрації, положення про апарат та його 
відділи і сектори, Інструкції з діловодства. 

Відповідно до перспективного, квартальних планів роботи 
райдержадміністрації у 2018 році відбулося 12 засідань колегії 
райдержадміністрації, 1 виїзне за участю керівників відділів та управлінь 
райдержадміністрації, районних служб, організацій,  сільських, селищних 
голів, на яких розглянуто 33  питання. Це питання з економічного і 
культурного розвитку територій, бюджету, підприємництва, захисту 
конституційних прав громадян, зайнятості населення, благоустрою, звіти 
керівників структурних підрозділів райдержадміністрації. За результатами 
розгляду питань видано 33 розпорядження райдержадміністрації. 

Відповідно до плану заходів проводились оперативні щотижневі та 
розширені щомісячні наради у голови райдержадміністрації з керівниками 
структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ, 
організацій, на яких зосереджувалась увага на будівництві та реконструкції 
об’єктів соціальної інфраструктури, готовності всіх підприємств, установ, 
організацій до роботи в осінньо-зимовий  період, обговорювались підсумки 
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роботи райдержадміністрації, її структурних підрозділів, формувались 
реальні завдання  на наступний період. За результатами нарад надавались 
відповідні протокольні доручення та проводився постійний контроль за їх 
виконанням. 

На нарадах у першого заступника,  заступника голови та керівника 
апарату райдержадміністрації в порядку контролю розглядалися питання 
виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів 
України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень голови 
обласної і районної державної адміністрацій. 

У 2018 році організовувались наради-навчання та семінари з сільськими, 
селищними головами, секретарями сільських, селищних рад, начальниками 
відділів, управлінь райдержадміністрації, керівниками установ, підприємств, 
організацій району. 

Юридичний відділ апарату райдержадміністрації здійснює правову 
роботу та вживаються заходи щодо забезпечення дотримання вимог 
законодавства в діяльності райдержадміністрації та її структурних 
підрозділах. 

Протягом 2018 року юридичним відділом апарату райдержадміністрації 
підготовлено 174 проекти розпоряджень райдержадміністрації про 
затвердження технічної документації із землеустрою щодо затвердження меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості), 49 - про надання в оренду 
невитребуваних земельних ділянок (паїв) сільськогосподарським 
підприємствам, 15 - з інших питань, що належить до компетенції юридичного 
відділу та 3 накази апарату райдержадміністрації. Підготовлено 49 договорів 
з оренди невитребуваних земельних ділянок. 

Щопонеділка на нараді у голови райдержадміністрації з керівниками 
районних установ, підприємств, організацій, начальниками відділів, 
управлінь та інших структурних підрозділів райдержадміністрації 
представник юридичного відділу доповідає про зміни та нововведення в 
законодавстві. 

Відповідно до п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 
28.12.1992р. №731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію 
нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», 
на виконання наказу Міністерства юстиції України від 19.01.2012р. №93/5 
«Про затвердження Порядку проведення органами юстиції перевірок стану 
додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових 
актів» щомісячно подається перелік актів райдержадміністрації, прийнятих за 
минулий місяць. 

Протягом 2018 року документообіг в апараті райдержадміністрації            
становив 12743 документи, в тому числі: 3259 - вхідна кореспонденція, 421 - 
вихідна кореспонденція, 698 - видані розпорядження райдержадміністрацією, 
які надсилалися виконавцям за підписом і резолюціями керівництва 
райдержадміністрації на паперових носіях та електронною поштою. 

Протягом 2018 року на контролі перебувало 1138 документів.  
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На їх виконання надіслано у відповідні установи області та району 1999 
інформацій.  

Протягом 2018 року в райдержадміністрацію надійшло 174 
розпорядження облдержадміністрації, із них взято на контроль 75.                           
На їх виконання видано 21 розпорядження райдержадміністрації. Надіслано 
116 інформацій у відповідні структурні підрозділи облдержадміністрації.  

В порядку контролю на колегії райдержадміністрації заслухано 30 
питань, із них: на виконання документів органів влади вищого рівня – 22, 
розпоряджень райдержадміністрації – 7. 

На нарадах у керівництва райдержадміністрації, заслухано 176 питань, із 
них: на виконання документів органів влади вищого рівня – 39, власних 
розпоряджень – 58. 

Протягом 2018 року на контролі перебувало 10 Указів Президента 
України, 15 постанов Кабінету Міністрів України, 15 розпоряджень Кабінету 
Міністрів України. Крім того, на контролі перебувало: 16 звернень народних 
депутатів України, 5 звернень депутатів обласної ради, 47 звернень депутатів 
районної ради, 7 запитів депутатів районної ради. 

Всі документи виконані у встановлені терміни. 
У 2018 році районна державна адміністрація  проводила роботу щодо 

забезпечення законного права громадянина на звернення у письмовому та 
усному вигляді, на особистих виїзних прийомах, шляхом здійснення 
телефонного дзвінка, використання електронної пошти тощо. 

 Районна державна адміністрація роботу із зверненнями громадян 
проводить відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», 
Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109 «Про першочергові 
заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права 
на звернення до органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування» (далі – Указ) та інших нормативних актів, зокрема створено 
всі необхідні умови для участі заявників у розгляді поданих ними звернень, 
надавалася можливість ознайомлюватися з матеріалами перевірок звернень, 
забезпечено своєчасний та об’єктивний розгляд звернень громадян. 

З метою здійснення постійного моніторингу та контролю за станом 
роботи із зверненнями громадян та додержанням законодавства з питань 
звернень громадян питання щодо організації роботи із зверненнями громадян 
впродовж звітного періоду, відповідно до перспективного плану роботу 
райдержадміністрації на 2018 рік розглядалися на колегії 
райдержадміністрації, а також систематично на щотижневих нарадах у 
голови райдержадміністрації та керівника апарату райдержадміністрації.  

Крім того  протягом звітного періоду відбувалися семінари-навчання для 
працівників, які відповідають за ведення діловодства в структурних 
підрозділах райдержадміністрації, секретарів сільських, селищних рад 
(31.07.2018р., 13.08.2018р., 19.09.2018р., 09.10.2018р., 06.11.2018р.), де 
безпосередньо обговорювалися питання щодо організації роботи із 
зверненнями громадян. 
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На виконання Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109 
«Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування 
конституційного права на звернення до органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування» забезпечено: 

       - проведення засідань постійно діючої комісії з питань розгляду 
звернень громадян райдержадміністрації; 

 - проведення дня контролю, в рамках якого проводилась перевірка 
щодо  додержання законодавства з  питань звернень  громадян в структурних 
підрозділах райдержадміністрації та районних установах, відповідно до 
графіка, затвердженого розпорядженням райдержадміністрації, надавалась 
практична та методична допомога щодо організації роботи із зверненнями 
громадян; 

-  функціонування «гарячої» телефонної лінії райдержадміністрації; 
-  функціонування телефону «довіри» райдержадміністрації; 
          - проведення   особистого  прийому громадян керівництвом 

райдержадміністрації; 
- приділення особливої уваги керівництвом райдержадміністрації 

вирішенню проблем, з якими зверталися громадяни пільгових категорій; 
- періодичне висвітлення інформації про підсумки роботи із зверненнями 

громадян на офіційному веб-сайті райдержадміністрації. 
З метою удосконалення роботи із зверненнями громадян, забезпечення їх 

права на особистий прийом посадовими та службовими особами районної 
державної адміністрації запроваджено, проведення прийому громадян з 
особистих питань керівництвом райдержадміністрації  у позаробочий час. 

Відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до Закону 
України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та 
електронної петиції» громадяни можуть подавати електронні звернення до 
райдержадміністрації з використанням мережі Інтернет та засобів 
електронного зв’язку. 

Важливу роль у посиленні довіри до влади відіграє особисте спілкування 
посадових осіб з громадянами. Особистий (в т.ч. особистий виїзний) прийом 
керівництвом райдержадміністрації проводився відповідно до графіків 
затверджених розпорядженнями райдержадміністрації від  28.12.2017р. №627 
«Про організацію прийому громадян керівництвом районної державної 
адміністрації у І півріччі 2018 року» та від 27.06.2018р. №335 «Про 
організацію особистого прийому громадян керівництвом районної державної 
адміністрації у ІІ півріччі 2018 року». 

Головним спеціалістом з питань звернень громадян загального відділу 
апарату райдержадміністрації під час перевірки делегованих повноважень 
надано методичну та практичну допомогу виконкомам Шепарівцівської, 
Загайпільської, Коршівської, Ковалівської, Ліснослобідської, 
Ліснохлібичинської, Остапківської, Підгайчиківської, Струпківської, 
Спаської, Старогвіздецької сільських рад. 

У 2018 році до районної державної адміністрації та органів місцевого 
самоврядування району надійшло 4855 звернень, що на 763 звернення  
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менше  у порівнянні з минулим роком. З них до районної державної 
адміністрації надійшло 695 звернень (в т.ч. на особистих виїзних прийомах 
громадян), що на 234 звернення  менше ніж у 2017 році, в тому числі: 
письмових - 591, усних - 104. 

За результатами розгляду вирішено позитивно – 56% звернень, 
роз’яснено – 43% звернень. 

Колективних звернень до райдержадміністрації надійшло 16, що 
становить  2 % від загальної кількості. 

Найбільш актуальним для мешканців району залишаються питання  
соціального захисту – 387, що становить 55,6% від загальної кількості 
питань. Передусім це питання надання одноразової грошової допомоги, 
питання аграрної політики і земельних відносин – 204, що становить 
29,3%. Чимало звернень надійшло щодо вирішення проблем транспорту –
18 (2,5%), охорони здоров'я - 5 (0,72%), комунального господарства - 
13(1,87%). 

 Особливу увагу приділено вирішенню проблем, з якими зверталися 
громадяни пільгових категорій: учасники бойових дій - 34 громадянина, 
особи з інвалідністю - 73 громадянина, учасники ліквідації наслідків аварії на 
ЧАЄС та особи, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи – 2 та іншим 
громадянам, що потребують соціального захисту, зокрема учасники АТО та 
члени їх сімей. 

Організаційно-масові заходи районної державної адміністрації сприяють 
створенню належних умов для розгляду звернень громадян, роз’ясненню 
позиції влади щодо вирішення актуальних економічних, соціальних і 
політичних питань мешканців району, стабілізації суспільно-політичної 
ситуації, ефективному впровадженню реформ у різних галузях. 

Відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу 
Президента України від 07 лютого 2008 року №109 «Про першочергові 
заходи щодо забезпечення реалізація та гарантування конституційного права 
на звернення до органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування» забезпечено функціонування  «гарячої» телефонної лінії та 
телефону довіри  райдержадміністрації, відповідно до розпоряджень 
райдержадміністрацій  від 28.04.2017р. №202 «Про затвердження Положення 
«Про організацію особистого (в тому числі виїзного) прийому громадян 
керівництвом райдержадміністрації» та Положення «Про «гарячу» телефонну 
лінію районної державної адміністрації», зареєстрованого в Головному 
територіальному управлінні юстиції в Івано-Франківській області 8.11.2017р. 
за №86/1418. Протягом 2018 року на «гарячу» телефонну лінію 
райдержадміністрації надійшло 2 дзвінки від жителів району, що у 
порівнянні до минулого року на 4 дзвінки менше. За результатами розгляду 
заявникам направлено письмові відповіді. 

Також протягом звітного періоду громадяни зверталися і на урядову 
«гарячу» лінію.  Районною державною адміністрацією розглянуто 773 таких 
звернення, що на 713 звернень менше ніж у 2017 році. 
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Найбільш актуальними стали питання соціального захисту населення, 
зокрема призначення, виплати та перерахунку субсидії на оплату житлово-
комунальних послуг. Їх частка становить – 609 звернень (78,9%). 

Робота з виконання вимог Закону України «Про звернення громадян» та 
Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 „Про першочергові 
заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права 
на звернення до органів влади та органів місцевого самоврядування” 
знаходиться на постійному контролі в райдержадміністрації, кожного 
керівника, відповідальної посадової особи. 

Відповідно до Закону України від 10.12.2015 року №889-VIII «Про 
державну службу» відділом кадрової роботи апарату районної державної 
адміністрації забезпечено дотримання законодавства з питань проходження 
державної служби, реалізацію державної політики з питань управління 
персоналом у районній державній адміністрації, інших актів і доручень 
Президента України у сфері управління персоналом. 

Протягом 2018 року підготовлено та зареєстровано 247 розпоряджень 
районної державної адміністрації з них: про прийняття, переведення, 
заохочення, звільнення, матеріальну допомогу - 114; про надання відпусток 
працівникам - 84; про відрядження працівників – 3. Зареєстровано 46 
розпоряджень районної державної адміністрації та районної ради про 
нагородження грамотами і оголошення подяк. 

Підготовлено та зареєстровано 253 накази апарату районної державної 
адміністрації: про прийняття, проведення, заохочення, звільнення, 
матеріальну допомогу - 96; про надання відпусток працівникам районної 
державної адміністрації – 107; про відрядження працівників районної 
державної адміністрації – 50. 

Відповідно до Порядку ведення особових справ державних службовців в 
органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 22.03.2016 року №64, здійснено формування, ведення, облік і 
зберігання особових справ державних службовців. Протягом 2018 року 
сформовано і зареєстровано 5 особових справ новопризначених державних 
службовців. 

При призначенні державних службовців на посади їх ознайомлено із 
Загальними правилами етичної поведінки державних службовців та 
посадових осіб місцевого самоврядування, які затверджені наказом 
Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 
року №158, Попередженнями про обмеження, встановлені законами України 
«Про державну службу», «Про запобігання  корупції», Регламентом районної 
державної адміністрації. 

Протягом 2018 року забезпечено організацію відряджень на курси 
підвищення кваліфікації у Львівський регіональний інститут державного 
управління Національної академії державного управління при Президентові 
України – 1 особу з апарату районної державної адміністрації та у Івано-
Франківський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації 
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працівників  органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
керівників державних підприємств, установ, організацій -   88 осіб. 

У грудні 2018 року в районній державній адміністрації  фахівцями 
Інституту гуманітарної підготовки та державного управління Івано-
Франківського національного технічного університету нафти і газу   
проведено тематичний короткостроковий семінар з питань запобігання 
корупції, на якому підвищили кваліфікацію 60 державних службовці 
районної державної адміністрації. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 
року №1152 «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий 
державний службовець» щороку організовується робота щодо проведення I 
туру Конкурсу «Кращий державний службовець» серед керівників та 
спеціалістів структурних підрозділів райдержадміністрації. У 2018 році 
також проведений І тур Конкурсу «Кращий державний службовець», в якому 
взяли участь 5 державних службовців. Переможцями у номінації «Кращий 
керівник» став начальник відділу – головний бухгалтер відділу фінансово-
господарського забезпечення апарату райдержадміністрації Фенин Роман 
Ярославович, а у номінації  «Кращий спеціаліст» - головний спеціаліст 
відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації Бойчук Вікторія 
Іванівна. Переможці І туру Конкурсу взяли участь у ІІ турі Конкурсу 
«Кращий державний службовець», який проводився Міжрегіональним 
управлінням Національного агентства України з питань державної служби у 
Чернівецькій, Івано-Франківській та Тернопільській областях. Переможцем ІІ 
туру Конкурсу «Кращий державний службовець» став начальник відділу – 
головний бухгалтер відділу фінансово-господарського забезпечення апарату 
райдержадміністрації, який взяв участь у ІІІ турі Конкурсу «Кращий 
державний службовець» у м. Києві, а лауреатом - Бойчук Вікторія Іванівна. 

27 листопада 2018 року відбулась колегія районної державної 
адміністрації, на якій розглянуто питання про хід виконання розпорядження  
від 30.11.2017 року№572 «Про стан дотримання законодавства з питань 
проходження державної служби та протидії корупції в структурних 
підрозділах районної державної адміністрації». 

В апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації 
працює 19 випускників магістратури Івано-Франківського національного 
технічного університету нафти і газу та 1 випускник Львівського 
регіонального інституту державного управління Національного академії 
державного управління при Президентові України. 4 особи навчаються у 
вищих навчальних закладах, що здійснюють підготовку магістрів за 
спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». 

Протягом 2018 року по 10 особах підготовлено відповідні документи 
щодо представлення до нагородження державними нагородами України. 

Відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад 
державної служби, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України 
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від 18.08.2017 року №648, забезпечено організацію проведення конкурсу на 
зайняття 11 вакантних посад державної служби  категорії «Б» та «В». 

Здійснено прийом документів від 11 претендентів на вакантні посади і 
подано їх на розгляд конкурсної комісії, оформлено відповідні матеріали 
конкурсу та проінформовано Національне агентство України з питань 
державної служби про переможців конкурсу на зайняття вакантних посад. 
Надано методично-практичну допомогу структурним підрозділам районної 
державної адміністрації в організації проведення конкурсів у їхніх 
підрозділах.  

Протягом 2018 року організовано проведення перевірки достовірності 
відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і 
четвертою статті 1  Закону України «Про очищення влади» - 5 особам.  

Проведено спеціальну перевірку відомостей щодо осіб, які претендують 
на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 року №171 «Про 
затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які 
претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального 
або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним 
корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 
України» – 1 особі. 

 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 
2017 року №640 «Про затвердження Типового порядку проведення 
оцінювання результатів службової діяльності державних службовців» 
протягом жовтня-грудня 2018 року організовано проведення оцінювання 
результатів службової діяльності державних службовців апарату районної 
державної адміністрації та керівників структурних підрозділів районної 
державної адміністрації а саме: 

 - 18 жовтня 2018 року проведено нараду-навчання з державними 
службовцями апарату та працівниками, які здійснюють функції керівника 
служби управління персоналом у структурних підрозділах районної 
державної адміністрації щодо проведення оцінювання результатів службової 
діяльності державних службовців районної державної адміністрації; 

- складено індивідуальну програму підвищення рівня професійної 
компетентності державних службовців, які займають посаду державної 
служби категорії «Б» та «В» апарату районної державної адміністрації та 
керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації. 
Узагальнено пропозиції щодо потреб у професійному навчанні державних 
службовців за результатами оцінювання результатів службової діяльності; 

- у грудні 2018 року забезпечено визначення завдань, ключових 
показників результативності, ефективності та якості службової діяльності 
державних службовців апарату, керівників структурних підрозділів районної 
державної адміністрації на 2019 рік. 

З метою реалізації державної політики із запобігання та протидії 
корупції, профілактики та попередження причин і умов, які сприяють 
проявам корупційних правопорушень, на офіційному веб-сайті 
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райдержадміністрації в рубриці «Антикорупційна політика» розміщена 
детальна інформація щодо можливості повідомлення, в тому числі анонімно, 
про факти корупції в райдержадміністрації та її структурних підрозділах на 
телефонну «гарячу» лінію, поштою або засобами електронного зв’язку, які 
підлягають обов’язковому розгляду, перевірці та відповідному реагуванню. 

Протягом 2018 року таких повідомлень не надходило. Також протягом 
зазначеного періоду не виявлено фактів, що можуть свідчити про вчинення 
працівниками райдержадміністрації корупційних або пов’язаних з корупцією 
правопорушень. 

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» проводилась 
роз’яснювальна робота щодо вжиття заходів та недопущення будь-якої 
можливості виникнення конфлікту інтересів, а також інформувалось про 
обов’язковість повідомлення про наявність конфлікту інтересів та пошуку 
шляхів його врегулювання та усунення, в результаті чого протягом 2018 року 
в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах жодного 
конфлікту інтересів не виявлено. 

З метою забезпечення ефективного фінансового контролю проводилась 
інформаційна робота щодо порядку подання декларацій осіб, уповноважених 
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, результатами 
якої є підвищення рівня правових знань, відкритості та прозорості діяльності 
суб’єктів декларування. Зокрема, всі працівники райдержадміністрації та 
структурних підрозділів подали вчасно щорічні декларації в порядку, 
передбаченому Законом України «Про запобігання корупції».  

Відповідно до чинного законодавства вчасно подані декларації осіб, які 
претендують на зайняття посад державної служби, декларації суб’єктів 
декларування, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій 
держави або місцевого самоврядування,  декларації суб’єктів декларування, 
які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або 
місцевого самоврядування, за винятком одного суб’єкта декларування, який 
припинив трудові відносини з райдержадміністрацією в 2017 році. Про 
вказаний факт було повідомлено керівництво райдержадміністрації та 
Національне агентство з питань запобігання корупції в порядку визначеному 
рішенням НАЗК від 06.09.2016 року №19 «Про затвердження Порядку 
перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до 
Закону України "Про запобігання корупції" та повідомлення Національного 
агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи 
несвоєчасного подання таких декларацій».  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 року 
№706 «Питання запобігання та виявлення корупції» (зі змінами), з метою 
підвищення ефективності заходів щодо запобігання та протидії корупції, 
розпорядженням райдержадміністрації від 07.08.2018 року №413 «Про 
внесення змін у структуру апарату районної державної адміністрації» 
введено посаду провідного спеціаліста з питань запобігання та виявлення 
корупції апарату райдержадміністрації.  
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З метою залучення громадськості до участі в реалізації державної 
антикорупційної політики, питання про стан дотримання законодавства з 
питань протидії корупції в апараті та структурних підрозділах районної 
державної адміністрації було заслухано та обговорено на засіданні 
Громадської ради при Коломийській районній державній адміністрації 
15.11.2018 року. 

27.11.2018 року на засіданні колегії райдержадміністрації було заслухано 
питання про хід виконання розпорядження райдержадміністрації від 
30.11.2017 року №572 «Про стан дотримання законодавства з питань 
проходження державної служби та протидії корупції в апараті та структурних 
підрозділах районної державної адміністрації». 

Першочерговими завданнями райдержадміністрації в реалізації 
бюджетної та податкової політики, як основної передумови виконання 
соціальних програм, є забезпечення наповнюваності місцевих бюджетів та   
ефективного і раціонального використання бюджетних коштів.   

Слід відмітити, що упродовж останніх років в  районі  спостерігається 
позитивна  динаміка надходжень податків і зборів до бюджетів усіх рівнів. У 
2018 році у  складі зведеного бюджету Коломийського району функціонувало  
30 місцевих бюджетів (1- районний, 2-селищних, 27- сільських бюджетів).    

Власні і закріплені  доходи   (без урахування міжбюджетних 
трансфертів) загального та спеціального фондів зведеного бюджету району за 
2018 рік  складають 97469,1 тис. гривень, або 115,1  відс. до плану 
урахуванням внесених  змін, а саме:  

– до загального фонду надійшло  77642,7  тис. гривень податків і зборів, 
що складає 102,0 відс. до планів, затверджених місцевими органами влади,  з 
урахуванням змін;  

– до спеціального фонду надійшло  19826,4 тис. гривень,  що   складає 
232,8  відс. до запланованих показників зі змінами. 

Обсяг усіх отриманих  міжбюджетних трансфертів  складає – 805299,6 
тис. гривень, що на 70594,6 тис. гривень більше  як  у 2017 році.   

Загальний обсяг усіх надходжень до бюджету району за 2018 рік, 
враховуючи міжбюджетні трансферти з бюджетів інших рівнів,  склав  
902768,7  тис. гривень. 
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Рис. 1.  Структура  дохідної частини   бюджету району 
 

Впродовж 2018 року проводилися заходи, спрямовані на поповнення 
дохідної частини району та  вишукання додаткових джерел  надходжень до 
місцевих бюджетів. 

В порівнянні з минулим роком, дохідна частина загального фонду 
бюджету району збільшилася на 11876,1 тис. гривень  (18,1 відс.), 
спеціального фонду на 4464,7 тис. гривень (29,1 відс.).   

 

 
 
Рис. 2. Динаміка надходжень до загального та спеціального фондів 

 
Із 29 бюджетів місцевого самоврядування – 7 не забезпечили 

виконання уточнених планових показників за доходами загального фонду. 
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Рис. 3 Виконання дохідної частини  загального фонду  в розрізі  
місцевих бюджетів, % 

 
До районного бюджету мобілізовано  (без урахування міжбюджетних 

трансфертів)  45771,5  тис. грн., що складає 103,2 відс. до уточненого плану  
на рік (44135,0 тис. грн.). Впродовж року дохідну частину районного 
бюджету   збільшено на 3435,0 тис. гривень.  

Дохідну частину районного бюджету формують наступні податки: 
- податок на доходи фізичних осіб, надходження якого склали  45017,5 

тис. грн., що на 24,4 відс. більше надходжень 2017 року (+8841,5 тис. грн.). 
Уточнені планові показники  з даного податку виконано на 103,8 відсотка; 

- рентна плата за користування надрами природного значення, якої  
надійшло – 103,9 тис. гривень. Уточнені планові показники виконано на 86,6  
відсотка.  

-  плата за надання адміністративних послуг – 505,0 тис. гривень, що 
складає 114,8 відс. до уточненого плану; 

- надходження від орендної плати за оренду цілісних майнових 
комплексів – 120,7 тис. гривень, що складає 60,4 відс. до запланованих 
показників; 

-  інші надходження склали – 24,2 тис. гривень. 
У повному обсязі до бюджетних призначень одержано базову дотацію в 

сумі 39949,0 грн., додаткову дотацію – 31131,2 тис. гривень, освітню та 
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медичну субвенції – відповідно, 104882,5 тис. гривень та 44188,8 тис. 
гривень. 

Цільових субвенцій з  місцевих бюджетів надійшло до загального 
фонду в сумі 562764,8  тис. гривень, або 97,2 відс.  уточнених планових 
призначень. 

Також,  з державного бюджету отримано 5364,0  тис. гривень  субвенцій 
на соціально-економічний розвиток окремих територій, які були спрямовані 
відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України на проведення  
капітальних видатків .   

Впродовж 2018 року проведено видатків  по загальному  та 
спеціальному фондах місцевих бюджетів на суму 894911,8 тис. гривень, в 
тому числі видатків загального фонду – 844270,4 тис. гривень та видатків 
спеціального фонду – 50641,5 тис. гривень. Фінансування протягом  року  
здійснювалося виключно в межах наявних лімітних призначень та 
фінансових ресурсів, відповідно до зареєстрованих фінансових зобов’язань 
головними розпорядниками коштів місцевих бюджетів. 

В порівнянні з 2017 роком видатки загального фонду зросли на 45436,1 
тис. гривень, або 5,7 відсотка, видатки спеціального фонду зменшилися на 
8164,6 тис. гривень, або 14,1 відсоток.  

 
 

 
Рис. 4. Динаміка  видатків  загального та спеціального фондів 
 
Із загального обсягу видатків загального фонду видатки  на  державне 

управління складають 2,6 відс. (22396,2 тис. грн.), на освіту – 20,4 відс.         
(172089,8 тис. грн.), на охорону здоров’я – 17,2 відс. (145518,6 тис. грн.),  
соціальний захист та соціальне забезпечення населення – 52,1 відс.  (439578,7 
тис.грн.), культуру –1,7  відс. (14024,1 тис. грн.), фізичну культуру і спорт – 
0,5 відс. (3947,6 тис. грн.).  
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Рис. 5    Структура  видатків в розрізі  основних  галузей, тис. 
гривень 

 
Пріоритетними завданнями впродовж року у виконанні видаткової 

частини місцевих бюджетів залишалися  питання своєчасної виплати 
заробітної плати у бюджетній сфері, проведення розрахунків за спожиті 
бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги, забезпечення 
інших виплат соціального спрямування. 

Оплата праці працівникам бюджетних установ посідає найвагоміше 
місце серед захищених видатків та складає  37,2  відс. в загальному обсязі 
видатків бюджету району. На зазначену мету   у 2018 році  
спрямовано  314503,5   тис. гривень,  що на  24390,2 тис. гривень  (8,4 відс.)  
більше, ніж  у  2017 році. Такий ріст видатків пояснюється збільшенням 
мінімальної заробітної плати працівникам бюджетної сфери, а також 
збільшенням посадових окладів педагогічним працівникам. 

На оплату за  спожиті  енергоносії  профінансовано 28366,3 тис. гривень, 
або 3,3 відс. від загального обсягу видатків.   

Кредиторська заборгованість, зареєстрована в органах казначейської 
служби,   по заробітній платі  та розрахунках за спожиті  енергоносії 
відсутня. 

На виконання вимог статті 77 Бюджетного кодексу України, доручень 
обласної та районної  державних адміністрацій, з метою підвищення рівня 
фінансової забезпеченості та збалансованості показників місцевих бюджетів 
головними розпорядниками бюджетних коштів, сільськими та селищними 
радами вживалися заходи щодо економного і раціонального використання 
бюджетних коштів, спрямовувалися вільні залишки  бюджетних коштів та 
кошти від перевиконання дохідної частини  місцевих бюджетів.  

Бюджетами місцевого самоврядування (включаючи районний бюджет) 
розподілено вільних  залишків бюджетних коштів  на суму 9039,2 тис. 
гривень,  або 95,4 відсотка, з яких – 2826,6 тис. гривень  (31,3 відс.) на оплату 
праці працівників бюджетних установ, 265,5 тис. гривень  (2,9 відс) - на 
оплату енергоносіїв. 
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Загальний обсяг коштів, отриманих від перевиконання дохідної частини 
місцевих бюджетів складав  5371,8 тис. гривень (не менш ніж 5 відс.). 

Із зазначених коштів розподілено – 5252,4 тис. гривень, з  яких  на 
оплату праці працівників бюджетних установ – 2252,5 тис. гривень (42,9 
відс.), на оплату енергоносіїв –  1153,7  тис. гривень (22,0 відс.). 

Загалом із додатково розподілених коштів, у 2018 році, на захищені 
видатки спрямовано  6625,5 тис. гривень, або 45,9 відсотка.  

За даними звіту про бюджетну заборгованість станом на 01.01.2019 року 
зареєстровано кредиторську заборгованість в сумі 184,7 тис. гривень, а саме: 

– по пільгах та  субсидіях населенню на придбання твердого та рідкого 
побутового палива і скрапленого газу – 17,3 тис. гривень; 

–  компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 163,2 
тис. гривень; 

–  по інших пільгах –  4,2 тис. гривень. 
Дебіторська заборгованість по видатках загального фонду на 01.01.2019 

року  відсутня. 
 
Заходи, які проводилися в 2018 році, були спрямовані на виконання 

районного бюджету,  програми соціально-економічного та культурного 
розвитку,  галузевих програм. Усі ці документи  поєднані між собою у 
своєрідну мережу,  їх виконання  забезпечило досягнення позитивних змін на 
всій території Коломийщини. Станом на 01.01.2019 року 
райдержадміністрацією схвалено та районною радою затверджено 50  
цільових програм різного галузевого спрямування.  У 2018 році на виконання 
заходів по 29 районних програмах використано 4,2 млн.грн.   

Значна увага приділялася напрацюванням на перспективу. Для 
підготовки пропозицій до перспективного плану розвитку Коломийщини  
розпорядженням райдержадміністрації від 20.11.2018 року №615 утворено 
районну раду регіонального розвитку, як консультативно-дорадчий орган при 
голові районної державної адміністрації основними завданнями якої є 
сприяння налагодженню ефективної взаємодії державних органів з органами 
місцевого самоврядування щодо удосконалення державного будівництва, 
регіонального розвитку, проведення адміністративно – територіальної 
реформи та з інших питань. Затверджено  персональний склад та положення 
про її діяльність.   В грудні 2018 року за участю представників структурних 
підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів виконавчої влади, 
сільських, селищних голів, керівників підприємств, установ та організацій 
району, за присутності першого заступника голови облдержадміністрації 
М.Савки відбулося засідання районної ради регіонального розвитку, на якому 
заслухано питання про роботу органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування  за чотири останні роки  та схвалено перспективний план 
розвитку Коломийщини на 2019-2021 роки. Аналогічні питання були 
заслухані на засіданнях виконавчих комітетів сільських і селищних рад 
Коломийського району.  
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Інвестиції для району є невід’ємною складовою його стабільного 
економічного зростання. Відповідно до затвердженої Програми сприяння 
залученню інвестицій в економіку району, впродовж 2018 року проводились   
заходи щодо поліпшення його інвестиційного клімату. З цією метою, а також 
для туристичної привабливості Коломийщини, виготовлено презентаційні 
матеріали та сувенірну продукцію рекламного характеру з символікою 
району, на що з районного бюджету використано 50,0 тис.грн. 

З метою формування сприятливих умов для діяльності інвесторів та 
реалізації інвестиційних проектів в 2018 році були  розроблені генеральні 
плани таких населених пунктів, як Загайпіль, Раківчик, Гвіздець. Внесено 
локальні зміни до генеральних планів сіл Угорники, Спас, Голосків, 
Виноград, Ворона.  

Постійно проводився моніторинг інвестиційної діяльності, оновлювалась  
база даних вільних земельних ділянок та виробничих площ, які можуть бути 
запропоновані інвесторам. Розроблено інвестиційний паспорт, в якому 
надано характеристику району, проведено аналіз сильних сторін та 
можливостей району для залучення інвестиційних ресурсів. Інформація щодо 
інвестиційних  пропозицій підприємств району постійно оновлюється та 
надається у разі зацікавленості  потенційним  інвесторам.  

В районі активно розвиваються міжнародні партнерські зв’язки. З метою 
представлення  економічного, інвестиційного та експортного потенціалу, 
промоції району,  вивчення іноземного досвіду залучення інвестицій 
делегація Коломийського району відвідала Здунськовольський повіт 
Лодзького воєводства (Польща). Під час візиту було намічено нові напрямки 
співпраці, зокрема в переробній галузі. 

 

 
 
 
За 9 місяців 2018 року  підприємствами та організаціями району за 

рахунок усіх джерел фінансування освоєно 129,9 млн.грн. капітальних 
інвестицій. У матеріальні активи спрямовано весь обсяг капітальних 
інвестицій, з них  інвестиції у житлові будівлі склали 96,9 млн.грн., або 
74,5%, решта інвестицій спрямовувались у нежитлові будівлі (9 млн.грн.), 
інженерні споруди (6,9 млн.грн.), машини, обладнання та інвентар (11 
млн.грн.), транспортні засоби (4 млн. грн.),  інше  (1,1 млн.грн.).   
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Обсяг залучених прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) 
в економіку району за 9 місяців 2018 року становив 1,8 млн.дол. США. 
Інвесторами виступили 10 країн світу, основним з яких є Польща  (1,5 
млн.дол. США, або 80,1% обсягу прямих інвестицій в район). 

 

 
 
У галузевому розрізі 1,3 млн.дол. США, або 70,7% загального обсягу 

акціонерного капіталу зосереджено на підприємствах сільського та лісового 
господарства; 409,4 тис.дол. США (22,5%) - оптової торгівлі; 121,4 тис.дол. 
США (6,7%) - переробної  промисловості. 

Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності    
Коломийського   району   станом на 1.10.2018 р. склали 2,6 млн.дол. США, 
імпорту – 2  млн.дол. США. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі становило 
567,4 тис.дол.США. Найбільше експортних відвантажень з району було 
спрямовані до Польщі (41,3%), Ізраїлю (8,4%), Туреччини (8,4%), Італії 
(7,5%), Болгарії (2,5%) та Естонії (4,1%). Основу експорту складали деревина 
і вироби з деревини (34,5%), продукти рослинного походження (насамперед 
зернові культури) - 59%.  Вагомі обсяги імпортних надходжень отримано з 
Німеччини (27,2%), Польщі (26,8%), Туреччини (14,4%), Франції (6,5%), 
Японії (4%), Литви (2,8%), значна питома вага серед яких припадала на 
засоби наземного транспорту, крім залізничного (53,5), продукти рослинного 
походження (13,3%), механічні та електричні машини  (7,9%), полімерні 
матеріали, пластмаси та вироби з них (7,9%), недорогоцінні матеріали та 
вироби з них  (4,1%).  

Проводилась робота щодо налагодження зв’язків з посольствами 
іноземних держав, а також їхніми представництвами в Україні.  15 серпня           
2018 року відбулась зустріч голови райдержадміністрації Любомира 
Глушкова з Послом Австралії в Україні Меліссою О`Рурк. Це був перший в 
історії ознайомчий візит представників Австралійського посольства на 
Прикарпаття. Під час зустрічі було представлено презентацію економічного, 
сільськогосподарського, інвестиційного та туристичного потенціалу району, 
обговорено шляхи можливої співпраці. 
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З метою популяризації туристичного потенціалу району та 
забезпечення доступності туристичних атракцій, в рамках реалізації проекту 
Європейського Союзу «Івано-Франківська область – край для туризму» 
виготовлено та встановлено дорожній знак-вказівник до церкви Різдва 
Пресвятої Богородиці  в селі Нижній Вербіж, яка входить до світової 
спадщини ЮНЕСКО. Проводилась робота щодо розвитку гастрономічного 
туризму. Зокрема, розроблено туристичний маршрут Коломийщиною 
«Зцілення починається з душі», який включає гастрономічні локації-
виробників органічної продукції району. Деякі з цих локацій включено до 
туристичного путівника «Автентичні смаки Івано-Франківщини». 

Промисловий потенціал Коломийського району представляють 20 
підприємств основного кола, які виробляють продовольчі та непродовольчі  
види продукції. За 11 місяців  2018 року підприємствами району  реалізовано 
промислової продукції на суму 151,7 млн.грн., що становить 157,9% до 
аналогічного періоду попереднього року. Обсяг  реалізованої продукції на 
одну особу за аналізований період склав 1537,1 грн. Найбільшу питому вагу в 
загальнорайонних обсягах виробництва займають: ДП «Коломийський 
лісгосп» (22,5%), СПНГК «Дельта» (21,0%), ЗАТ «А/Т Ал-Прут» (20,4%),                        
ТзОВ «Корнич» (13,2%),  ПП «Енергія ВВ» (2,8 %),  ФГ «Прометей» (2,5%), 
«Гермес-1» (2,2%).  

Позитивним є те, що виробничі процеси продовжують розвиватися в 
малому і середньому бізнесі.  Близько 30 районних суб’єктів господарювання 
займаються виробництвом продовольчих  товарів. 

Успішно працює молокопереробний цех в с.Раківчик (підприємець 
Петро Ключівський), який спеціалізується по виробництву твердих сирів та 
вершкового масла. Для збору молока з навколишніх сіл підприємець 
використовує сім власних молоковозів. На майбутнє заплановано 
будівництво тваринницького комплексу з метою забезпечення виробництва 
власною сировиною. 
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Позитивним прикладом 
також є робота хлібопекарні 
«Коршівхліб» (підприємець 
Володимир Семчук). Для 
виробництва хлібобулочних 
виробів використовується 
тільки натуральна сировина. 
Продукція цього підприємця 
успішно реалізується на 
прилавках закладів торгівлі 
району та міста. 

 
 
 

В с.Спас успішно працює 
сільськогосподарський 
обслуговуючий кооператив «Чиста 
Флора» (керівник  Михайло 
Стовпюк). Даний кооператив 
входить до спілки «Карпатський 
смак». Важливим є подальша робота 
по залученню до цієї спілки всіх 
ЕКО виробників району, що 
працюють в галузі сільського 
господарства та переробки. 

Продукція, що має сертифікацію «Великого карпатського бренду», 
відома не тільки на території нашого регіону, а й далеко за її межами.   

Розвиток малого та середнього підприємництва є одним із пріоритетних 
напрямків розвитку економіки нашого краю. В районі, станом на                   
01.01.2019 року,  на обліку  перебуває 827 юридичних осіб та 2775 суб’єктів 
підприємницької діяльності -  фізичних осіб. З кожним роком їх кількість 
збільшується.  

До сфери управління Коломийської районної державної адміністрації 
належать малі державні підприємства «Районне госпрозрахункове 
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архітектурно-планувальне проектно-виробниче бюро Коломийської районної 
державної адміністрації» та «Коломийське районне державне підприємство». 

ДП «Районне госпрозрахункове архітектурно-планувальне проектно-
виробниче бюро Коломийської районної державної адміністрації» утворене з 
метою задоволення державних та громадських потреб шляхом провадження 
господарської діяльності пов’язаної із створенням об’єктів архітектури  і 
реалізації на її основі соціально-економічних інтересів трудового колективу. 

Підприємство виконує роботу (надає послуги)  підприємствам, 
організаціям та населенню на договірній основі. Послуги надаються 
сертифікованими спеціалістами.   

Предметом діяльності ДП є діяльність у сфері архітектури а саме: 
- проектні роботи; 
- архітектурне та будівельне проектування; 
- розроблення  генплану (мікрорайону, кварталу, житлового комплексу, 

окремого об’єкту); 
- технічний нагляд за будівництвом та інше; 
За 2018 рік державне підприємство “Районне госпрозрахункове 

архітектурно-планувальне проектно-виробниче бюро Коломийської районної 
державної адміністрації”  виконало роботи на суму 975,9 тис. грн. Чистий 
дохід від реалізації робіт становить 975,9 тис. грн. Сплачено податки до 
бюджетів усіх рівнів у розмірі  302,8 тис. грн. Витрати підприємства за 2018 
рік становлять 960,2 тис. грн. За результатами роботи за 2018 рік 
підприємство отримало прибуток у розмірі 15,7 тис.грн. Відрахування 
частини чистого прибутку – 7,0 тис. грн. Чистий прибуток становить 8,7 тис. 
грн. 

ДП «Коломийське районне державне підприємство» з часу реєстрації 
(грудень 2015 року) фінансово-господарську діяльність не проводило. 
Розпорядженням райдержадміністрації від 28.09.2018 року «Про ліквідацію 
державного підприємства «Коломийське районне державне підприємство» 
розпочато процедуру його ліквідації. 27 грудня 2018 року припинено 
діяльність підприємства. 

Відповідно до законів України «Про державну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» відділом 
державної реєстрації райдержадміністрації забезпечується державна 
реєстрація речових прав на нерухоме майно, тобто офіційне визнання та 
підтвердження фактів набуття, зміни або припинення речових прав на 
нерухоме майно шляхом внесення відповідних записів до Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно, державна реєстрація юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців, тобто офіційне визнання шляхом 
засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, факту 
набуття або позбавлення статусу підприємця - фізичною особою, зміни 
відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про юридичну особу 
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та фізичну особу-підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій 
відповідно до законодавства. 

Протягом 2018 року Відділом забезпечено комплексну державну 
реєстрацію 22 юридичних осіб та 502 фізичних осіб-підприємців. Проведено 
державну реєстрацію припинення 8 юридичних осіб та 369 фізичної особи-
підприємця. Видано 168 виписок та витягів з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 
Проведено 6 335 державних реєстрацій прав на нерухоме майно. Державними 
реєстраторами за 2018 рік вчинено 50 680 реєстраційних дій по реєстрації 
нерухомого майна та 1120 - по реєстрації юридичних, фізичних осіб-
підприємців. Крім того, відділ формує, веде облік та зберігає в архіві 35 132 
реєстраційні справи, з яких 17 731 передані при ліквідації Коломийського 
міськрайонного управління юстиції. 

Робота Центру надання адміністративних послуг спрямована на 
забезпечення відкритості та прозорості надання адміністративних послуг.   У 
2018 році Центром вжито заходів щодо децентралізації повноважень з 
надання найбільш важливих для населення адміністративних послуг.  

Зокрема, збільшено перелік адміністративних послуг відповідно до 
розпорядження Коломийської райдержадміністрації від 20.11.2018р. №616 
«Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через 
Центр надання адміністративних послуг Коломийської районної державної 
адміністрації», до якого включені нові групи адміністративних послуг, серед 
яких послуги соціальної сфери, згідно з переліком затвердженим 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2017 року № 782 
«Про внесення змін до розпорядження Кабінету  Міністрів України від 16 
травня 2014 року № 523».  Центром надається 189 адміністративних послуг, 
серед яких: 

87 послуг, що надаються структурними підрозділами 
райдержадміністрації та  102 послуги - територіальними органами виконавчої 
влади.  

У 2018 році центром надання адміністративних послуг надано  
14836 адміністративних послуг, зокрема: 
 1.  По відділу регіонального розвитку містобудування та архітектури 

надано - 205 адміністративних послуг; 
 2. По управлінню Державної міграційної  служби - 2150  

адміністративних послуг; 
 3. По міськрайонному  управлінню у Коломийському районі та м. 

Коломиї Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській 
області - 7300   адміністративних послуг; 

 4. По відділу державної реєстрації Коломийської РДА - 5120  
адміністративних послуг; 

 5. По обласному управлінню лісового та мисливського господарства - 31 
адміністративна послуга; 

 6. По управлінню Держпродспоживслужби - 3 адміністративних послуг; 
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 7. По управлінню Національної поліції в Івано-Франківській області - 25 
адміністративних послуг. 

 8.  По управлінню ДСНС в Івано-Франківській області - 1 
адміністративна послуга. 

За отриманням консультацій у 2018 році до центру надання 
адміністративних послуг  звернулось 30300 осіб. В середньому за місяць 
через центр надається 1200  адміністративних послуг. 

З метою належного забезпечення та широкого інформування громадян 
створені всі необхідні умови згідно Регламенту про ЦНАП як до приміщення, 
в якому розміщений центр, так і до доступу інформації: 

- центр розміщений у зручному для суб’єктів місці з розвинутою 
інфраструктурою; 

- на офіційному сайті райдержадміністрації функціонує рубрика «Центр 
надання адміністративних послуг», де відображена вся актуальна інформація, 
яка є зручною для пошуку; 

- розміщені інформаційні стенди, які містять необхідну та вичерпну 
інформацію (перелік адміністративних послуг, інформаційні та технологічні 
картки, строки надання адміністративних послуг, рахунки ); 

- інформація подається через засоби масової інформації. 
- розміщена скринька пропозицій та ідей щодо покращення та 

вдосконалення діяльності ЦНАПу; 
Проводиться моніторинг діяльності центру надання адміністративних 

послуг, який дає можливість враховувати доцільність виконання 
законодавчих вимог щодо державної політики у сфері надання 
адміністративних послуг. 

Кожен із адміністраторів центру надання адміністративних послуг 
приєднаний до мережі програми «Універсам послуг» та забезпечений 
доступом до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань, які не мають статусу юридичної особи, за 
допомогою яких здійснюється прийом та видача документів у сфері 
державної реєстрації. 

Система пасажирських перевезень впродовж останніх років працює 
стабільно. Забезпеченість транспортним обслуговуванням населення 
пасажирськими   перевезеннями  в районі складає 100 %.  Для 
обслуговування пасажирів району по всіх напрямках  функціонує 61 
приміський внутрішньорайонний маршрут.  Дані маршрути обслуговують 2 
юридичні особи та 32 суб’єкти підприємницької діяльності – фізичні особи.  
Впродовж 2018 року відбулося  3 засідання районного комітету з проведення 
конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на 
приміських автобусних маршрутах загального користування, за результатами 
яких визначено перевізників-переможців  по 28 об’єктах. На території району 
працює 18 автобусів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю. 

На договірних умовах з перевізниками району на безоплатній основі 
забезпечені проїздом 8 категорій пільговиків, зокрема: особи з інвалідністю  I 
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та II групи по зору;  особи з інвалідністю I групи загального захворювання та 
особи,  які їх супроводжують; особи з інвалідністю II групи; діти з 
інвалідністю, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування; 
учасники АТО та члени родин загиблих учасників АТО; воїни УПА;  
учасники бойових дій; учасники  ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС 1 
та 2 категорій.   

Стаціонарна торгівельна та обслуговуюча мережа в районі залишається 
незмінною протягом декількох останніх років і складається, на                   
01.01.2019 року, з 390 підприємств торгівлі, 64 об'єктів  ресторанного 
господарства, 135 закладів побутового обслуговування,  4 ринків (селища  
Отинія,  Печеніжин,  Гвіздець та в селі Коршів).       

Для  інформаційного та комукаційного забезпечення в  районі працює  
33 автоматизовані телефонні станції, з них:  29 цифрових та 4 аналогові. 
Швидкісний інтернет проведено в населених пунктах:  П’ядики, В.Кам’янка, 
Підгайчики, Гвіздець, Cт.Гвіздець, М. Гвіздець, Остапківці, Беремяни, 
Чехова, Н.Вербіж, В.Вербіж,  Мишин, Ковалівка, Корнич,  Перерив,  
Замулинці, Семаківці, Шепарівці, Отинія, Угорники, Печеніжин, Марківка, 
Рунгури, Слобода,  Молодятин, М.Ключів. 

В районі успішно реалізовується програма «Власний дім», яка 
направлена на поліпшення житлово-побутових умов сільського населення та 
активізації індивідуального житлового будівництва на селі. За весь час дії 
програми відкрито кредитну лінію 96 забудовникам, введено в експлуатацію 
66 індивідуальних житлових будинків загальною площею понад 10,0 
тис.кв.м, газифіковано 12 садиб. На реалізацію заходів програми протягом 2018 
року з районного бюджету виділено  100,0 тис.грн. У 2018 році надійшло одне 
звернення від індивідуального житлового забудовника с.Ворона, яке розглянуто на 
засіданні комісії з питань розгляду заяв щодо надання кредитів для розвитку та 
підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім», за 
результатами якого прийнято позитивне рішення та надано кредитну лінію.  

У звітному році в районі введено в експлуатацію 5 об’єктів соціально-
культурного призначення, зокрема, фельдшерсько-акушерський пункт в 
с.Казанів, дитячий навчальний заклад на 2 групи по 25 дітей в с.Виноград, 
родильно-операційний блок пологового будинку центральної районної 
лікарні. Відкрито відділення екстренної медичної допомоги та центр 
рентгеноендоваскулярної діагностики та лікування Коломийської 
центральної районної лікарні (ангіографічний кабінет). Загальна вартість 
робіт з різних джерел фінансування   склала   7,5  млн.грн.   
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(ангіографічне обладнання)            (відділення екстренної медичної допомоги) 
 

  
(родильно-операційний       ДНЗ с.Виноград 
блок пологового будинку) 

Активно проводилися ремонтні роботи в закладах освіти, медицини                 
та культури. Упродовж звітного періоду здійснено ремонт систем опалення                 
в Ліснохлібичинській (260,0 тис.грн.), Грабицькій (85,0 тис.грн.), 
Підгайчиківській (60,0 тис.грн.), Воронській (66,6 тис.грн.), Струпківській 
ЗОШ (36,5 тис.грн.), Виноградському НВК (275,0 тис.грн.), амбулаторії 
загальної практики сімейної медицини в с.Струпків (77,7 тис.грн.).  Замінено 
вікна та двері на металопластикові в Гвіздецькій ЗОШ (35 шт. на суму 290,0 
тис.грн.) та Коршівській ЗОШ (300,0 тис.грн.). 

Разом з тим, проведено ремонтні роботи на І поверсі Коломийської 
центральної районної лікарні (відділення відновного лікування та 
функціональної діагностики), розпочато капітальний ремонт педіатричного 
відділення  Коломийської дитячої лікарні. 

В межах коштів, передбачених в районному бюджеті,  та відповідно до  
програми «Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів дорожньо-
транспортної інфраструктури Коломийського району на 2016-2020 роки» 
проводився ремонт доріг в селах Товмачик, Голосків, Спас, Угорники, 
Воскресинці. На умовах співфінансування, з районного бюджету 
використано 145,0 тис.грн.  
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(ремонт дороги в с.Ліски) 

Загалом, дорожні роботи 
проводилися у 18 
населених пунктах району. 
З сільських та селищних 
бюджетів на дорожні 
роботи освоєно кошти в 
сумі           6,2 млн.грн. На 
замовлення служби 
автомобільних доріг в 
Івано-Франківській області 
проводились ремонтні 
роботи на дорозі Р-24 
«Татарів – Кам’янець-
Подільський» 
(Гвіздецький напрямок). 

Впродовж 2018 року опрацьовувалось питання щодо можливості  
будівництва нових амбулаторій загальної практики сімейної медицини в 
с.Коршів та с.Корнич. Сільськими та селищними радами підготовлені 
земельні ділянки, на яких будуть розташовані амбулаторії, є їх готовність до 
співфінансування. 
        У с.Раківчик, с.Коршів, 
смт.Отинія відкрито спортивні 
міні футбольні майданчики, 
сума освоєних коштів склала 
4,2 млн.грн. Проведено роботи 
в спортивному залі 
молодіжного центру 
«Коломийщина»  по 
вул.Довбуша в м.Коломиї 
(замінено  електропроводку та 
світлові прилади, здійснено 
ремонт системи опалення, 
закуплено та вмонтовано 
котел), облаштовано 
легкоатлетичний зал. 

 

Проводилися ремонтні роботи із застосуванням енергозберігаючих 
технологій в закладах культури сіл Виноград, Молодилів, Черемхів та ін. на 
загальну суму близько  1,0 млн.грн. 

Значна увага у 2018 році приділялась  питанням енергетичного 
менеджменту. З метою зменшення споживання енергоносіїв бюджетними 
установами  у поточному році проведено 10 нарад з головними 
розпорядниками коштів району. Продовжувалась робота щодо моніторингу 
споживання енергоресурсів у бюджетній сфері, яким охоплено 77 установ 
району.  За результатами вжитих заходів  споживання енергоносіїв 
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бюджетними установами у 2018 році  порівняно  з  2017 роком зменшилося 
на 10 відсотків, або на 2,2 млн.грн.  

В лютому 2018 року в 
райдержадміністрації відбувся 
семінар на тему: «Про 
можливості впровадження 
елементів відновлювальної 
енергетики», в якому взяли 
участь керівники та 
працівники бюджетних 
установ, представники 
місцевого бізнесу, сільські та 
селищні голови, голови 
об’єднаних територіальних     
громад району. 

 

На заході обговорено питання щодо впровадження в різних сферах 
проектів з використанням відновлювальних джерел енергії, загальні умови 
кредитування на придбання сонячних електростанцій, теплових насосів, 
інших джерел відновлювальної енергетики тощо. 

В стадії реалізації знаходяться проекти щодо будівництва сонячних 
електропідстанцій в с.Королівка (на ділянці площею 5,8 га) та в смт.Гвіздець 
(на ділянці площею 10,0 га). 

Протягом 2018 року відділ регіонального розвитку, містобудування та 
архітектури виконував визначені законодавством, нормативно-правовими 
актами, планами роботи та галузевими дорученнями щодо забезпечення 
реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на 
території району, аналізу стану містобудування, забезпечення сталого 
розвитку інженерної інфраструктури та поліпшення житлових умов 
населення району та проводив роботу по забезпеченню функціонування 
містобудівного процесу.  

Протягом звітного року  затверджено 6 локальних змін до генеральних 
планів населених пунктів (проектні роботи здійснювались за кошти 
інвестора) с.Великий Ключів (2 локальні зміни), с. Мишин с. Товмачик,    
с.Турка та с.Корнич. Також затверджено 117 детальних планів територій, з 
яких 9 детальних планів території знаходяться за межами населеного пункту.  

Затверджено генеральний план с. Раківчик, розроблений Івано-
Франківською філією УДНДІПМ «Діпромісто» та с. Загайпіль, розроблений 
«ПП О. Микуляк» м. Івано-Франківськ. Також на стадії розроблення 
генеральний план с. Матеївці, с. Перерів, с. Семаківці та с. Замулинці.  

Протягом поточного року згідно з Наказом Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 
05.07.2011р. №103 «Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта 
забудови земельної ділянки» для визначення комплексу містобудівних та 
архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального 
(садибного) житлового будинку, садового, дачного будинку не вище двох 
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поверхів (без урахування мансардного поверху) з площею до 300 м2, 
господарських будівель та споруд, гаражів, елементів благоустрою та 
озеленення земельної ділянки відділом регіонального розвитку, 
містобудування та архітектури райдержадміністрації видано громадянам 186 
будівельних паспортів забудови земельних ділянок житловими будинками 
садибного типу.  

На виконання Закону України «Про звернення громадян» відділом 
проводився особистий прийом громадян, на якому  протягом звітного періоду 
розглянуто 266 звернень громадян, підприємств та організацій стосовно 
передачі земельних ділянок із земель державної або комунальної власності та 
надано розробникам проектної документації із землеустрою 269 висновків з 
погодженням проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

Згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 року №244 «Про 
затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності» відділом регіонального розвитку, 
містобудування та архітектури райдержадміністрації за звітний рік 
оформлено 3 паспорти прив’язки тимчасових споруд (торгівельні 
павільйони) в смт. Отинія, с. Нижній Вербіж та с. П’ядики. 

Відділом регіонального розвитку, містобудування та архітектури 
райдержадміністрації видано 14 містобудівних умов та обмежень забудови 
земельних ділянок для розташування об’єктів будівництва громадського та 
промислового призначення в таких населених пунктах: смт.Отинія, с.Коршів, 
с.Перерів, с.Нижній Вербіж, с.Шепарівці, с.Загайпіль, с.П’ядики, с.Ворона, 
смт.Печеніжин, зокрема для наступних об’єктів: 

- будівництво складу сухих будівельних сумішей в с.Нижній Вербіж по 
вул. Українській; 

- будівництво гаражів з допоміжними приміщеннями в с. Нижній Вербіж 
по вул. Українська 40-б;  

- реконструкція м’ясопереробного цех потухністю 0.5т/добу в с. 
Загайпіль по вул. Рудник 10; 

- реконструкція житлового будинку в с. Шепарівці по вул. Шевченка, 95; 
- Будівництво культової будівлі «Різдва Пресвятої Богородиці» в с. 

Перерив по вул. Коновальця;    
- будівництво культової споруди (будівництво дзвіниці) в смт. Отинія по 

вул. Шевченка, 1-а; 
- будівництво амбулаторії групової практики сімейної медицини в                

смт. Печеніжин по вул. Незалежності, 44; 
- будівництво амбулаторії групової практики сімейної медицини в с. 

П’ядики по вул. Кринички, 1; 
- реконструкція гаража-майстерні під кондитерський цех потужністю 

0.3т/зміну в смт. Отинія по вул. Свободи, 22-а; 
- нове будівництво котельні на твердому паливі в Нижньовербізькій 

ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Нижній Вербіж по вул. Українська, 113-а; 
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- будівництво амбулаторії групової практики сімейної медицини в с. 
Коршів по вул. Шевченка, 24; 

- будівництво автомийки в с. Ворона по вул. Колійова, 33-а; 
- тимчасове розміщення торгового павільйону в с. П’ядики по вул. 

Зарінок; 
- тимчасове розміщення торгового павільйону в смт. Отинія по вул. 

Іванціва; 
- тимчасове розміщення торгового павільйону в с. Нижній Вербіж по           

вул. Українська; 
Також видані містобудівні умови та обмеження для проектування 

об’єкта будівництва мереж господарсько-побутової каналізації в с. Коршів по 
вул. Зеленій, вул. Новій, вул. Шевченка та вул. В. Івасюка 

До моменту впровадження електронної бази у відділі регіонального 
розвитку, містобудування та архітектури ведуться облікові журнали про 
видачу будівельних паспортів, містобудівних умов та обмежень земельних 
ділянок, проведено інвентаризацію наявних генеральних планів. Проводиться 
переведення містобудівної документації (генеральних планів, детальних 
планів територій) в електронний вигляд, шляхом сканування. Робота в 
наданому напрямі триває.   

Відділ регіонального розвитку, містобудування та архітектури регулярно 
приймає участь у виїзних засіданнях профільних комісій органів місцевого 
самоврядування (за згодою), а також за особистими зверненнями мешканців 
району. 

Земельний фонд Коломийського району станом на 28.12.2018 року 
становить 102606,9 га, з яких  68065,9518 га займають сільськогосподарські 
землі, 25844,5831 га – ліси та лісовкриті площі, 4932,4190 га – забудовані 
землі, під водою -  2375,7478 га та 1388,1983 га - інші землі. 

В структурі сільськогосподарських земель рілля становить 44459,4104 
га; перелоги – 710,2147га, багаторічних насаджень – 2563,3702 га, сіножаті – 
6272,6719 га, пасовища -  12124,9923 га, під господарськими будівлями і 
дворами -  815,8765 га, під господарськими шляхами і прогонами – 1119,4158 
га. 

Із 68065,9518 га сільськогосподарських угідь району у користуванні 
громадян знаходиться – 36451,9674 га, сільськогосподарських підприємств – 
16866,3780 га, у користуванні інших землекористувачів – 667,1256 га та в 
землях запасу – 14080,4808 га. 

За 12 місяців 2018 року на території Коломийського району продано 
прав оренди на 1 земельну ділянку площею 19,2877 га, на загальну суму 
44099 грн., а також продано прав власності по трьох земельних ділянках 
через аукціон загальною площею – 0,7640 га на загальну суму 859,529 тис. 
грн. 

В 2018 році у Коломийському районі  зареєстровано 5314 земельних 
ділянок та надано 3283 витяги з державного земельного кадастру, до 
державного земельного кадастру внесено відомостей  (змін до них) про 118 
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земельних ділянок, видано 851 довідку  про кількісну характеристику 
земельних ділянок розподілення земель між власниками  і користувачами (за 
даними форми 6-зем), 778 довідок про правовий статус, кількісну та якісну 
характеристики земельних ділянок, сформовано витягів про нормативну 
грошову оцінку в кількості 1336 шт., видача висновку про погодження 
землевпорядної документації – 1077 шт., видача відомостей з документації із 
землеустрою, що включена до Державного фонду документації із 
землеустрою – 36, всього адміністративних послуг надано 12793 документів 
дозвільного характеру. Також  зареєстровано 2763 вхідної - вихідної 
кореспонденції та звернень громадян на загальну кількість 569. 

Протягом 2018 року проведено інвентаризацію земель 
сільськогосподарського призначення державної власності з подальшою 
передачею зазначених земельних ділянок у комунальну власність об'єднаних 
територіальних громад  на території Коломийського району в кількості 451 
ділянка площею 1395, 8194 га. 

Міськрайонним управлінням у Коломийському районі та м. Коломия 
зібрано інформацію щодо можливості надання земельних ділянок учасникам 
та членам родин загиблих учасників антитерористичної операції, а також 
запропоновані масиви для учасників антитерористичної операції загальною 
площею  – 263,2379 га, зокрема органами місцевого самоврядування площею 
– 124,1338 га по Коломийському району та територіальними органами 
Держгеокадастру на площею – 139,1041 га. 

Також повідомляємо, що роботи по пошуку земельних масивів для їх 
розподілу між учасниками АТО та членами сімей загиблих учасників АТО 
ведуться постійно. 

Зокрема, до органів місцевого самоврядування із заявами на отримання 
земельних ділянок по Коломийському району звернулися – 363 особи. 

Кількість наданих дозволів на розроблення проектів землеустрою 
учасникам АТО органами місцевого самоврядування по Коломийському 
району – 306 (84%). 

Кількість та площа земельних ділянок, переданих у власність учасникам 
АТО по Коломийському району – 144 ділянки загальною площею 28,3257 
га. 

На проведення природоохоронних заходів на території дошкільного 
навчального закладу «Лісовичок» в с.Шепарівці, Коломийської дитячої 
лікарні та на виготовлення проектно-кошторисної документації щодо 
влаштування берегозакріплюючих споруд на р.Прут  в  с.Шепарівці  у 2018 
році  освоєно 775,0  тис.грн. бюджетних коштів.   
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За підсумками дев’ятого 
обласного конкурсу проектів та 
програм розвитку місцевого 
самоврядування Гвіздецька 
селищна рада стала 
переможцем конкурсу щодо 
організації роздільного 
збирання побутових відходів 
на підпорядкованій території, 
загальна вартість проекту –   
470,0 тис.грн. За вказані кошти 
заплановано закупити 
спецтранспорт та відповідне 
обладнання. 

 

 
Аграрний сектор відіграє особливу роль в соціально-економічному 

житті району, адже сільськогосподарське виробництво провадиться на всій 
його території. 

З наявних 68,3 тис. га земель сільськогосподарського призначення            
45,7 тис. га (або 67%) припадає на ріллю, з якої у сільськогосподарських 
підприємствах – 30,8 тис. га, а решта 14,9 тис.га у обробітку особистих 
селянських господарств. 

Агропромисловий комплекс району, який створює чверть валового 
районного продукту є невід’ємною складовою економіки нашого району, 
одним із її основних бюджетоформуючих секторів. В останні роки 
спостерігається позитивна динаміка зростання обсягів виробництва 
сільськогосподарської продукції та продукції її переробки, чим 
забезпечується продовольча безпека. Зокрема, аграрний сектор району 
представлений 74 сільськогосподарськими підприємствами, з яких 38 –
проводять обробіток сільськогосподарських угідь та вирощують 
сільськогосподарську продукцію. Найпотужнішими працюючими 
підприємствами в районі є філія ПрАТ «Зернопродукт МХП «Перспектив» в 
обробітку 6,3 тис.га, АПФ «Галичина» - 3,6 тис. га, ТОВ «Оскар-Агро» - 2,5 
тис. га, ПП «Степан Мельничук» - 1,6 тис.га, ТзОВ «Компанія «Агро-Дует» - 
1,3 тис. га, ФГ «Прометей» - 0,7 тис. га. 

За 2018 рік згідно оперативних даних по всіх категоріях господарств 
намолочено 103,3 тис.тонн зерна з площі 17,4 тис.га, урожайність 59,2 ц/га, в 
тому числі в сільськогосподарських підприємствах намолочено 60,3 тис.тонн 
зерна з площі 10,5 тис.га, урожайність 57,6 ц/га (по області 55,9ц/га - 59,5 
ц/га), з яких у розрізі культур: 
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Рис. Структура посівних площ у розрізі культур по району в                
2017-2018 роках, тис.га. 

- озима пшениця намолочено по всіх категоріях господарств 39,1 тис. 
тонн з площі 6,9 тис. га, або 100% до прогнозу отримано урожайність 56,8 
ц/га, в тому числі у сільськогосподарських підприємствах 29,9 тис. тонн з 
площі 5,2 тис.га, або 100% до прогнозу отримано урожайність 57,2 ц/га. (по 
області 52,6 ц/га – 51,6 ц/га). Частка району у загальнообласному показнику 
11,7% та 13,2% (по області 332,9 тис. тонн/227,4 тис. тонн). 

- озимий ячмінь намолочено по всіх категоріях господарств 4,1 тис. 
тонн з площі 0,7 тис.га, або 100% до прогнозу отримано урожайність 59,7 
ц/га, в тому числі у сільськогосподарських підприємствах 3,3 тис. тонн з 
площі 0,55 тис.га, або 100% до прогнозу отримано урожайність 60,0 ц/га (по 
області 52,6 ц/га – 53,4 ц/га). Частка району у загальнообласному показнику 
8,7% та 9,1% (по області 47,71 тис. тонн/36,5 тис. тонн). 

-  озиме жито намолочено по всіх категоріях господарств 1,2 тис. тонн 
з площі 0,3 тис.га, або 100% до прогнозу отримано урожайність 38,6 ц/га, в 
тому числі у сільськогосподарських підприємствах 200 тонн з площі 51 га, 
або 100% до прогнозу отримано урожайність 39,3 ц/га. (по області 34,3 ц/га – 
26,5 ц/га).Частка району у загальнообласному показнику 13,6% та 9,2% (по 
області 8,5 тис.тонн/2,2 тис.тонн). 

- яра пшениця намолочено по всіх категоріях господарств 4,3 тис. 
тонн з площі 1,1 тис.га, або 100% до прогнозу отримано урожайність 38,2 
ц/га, в тому числі у сільськогосподарських підприємствах 3,9 тис. тонн з 
площі 1,0 тис.га, або 100% до прогнозу отримано урожайність 38,6 ц/га. (по 
області 36,3 ц/га – 32,8 ц/га).Частка району у загальнообласному показнику 
14,6% та 25,7% (по області 29,4 тис.тонн/15,2 тис.тонн). 

- ярий ячмінь намолочено по всіх категоріях господарств 4,4 тис. 
тонн з площі 1,2 тис.га, або 100% до прогнозу отримано урожайність 36,7 
ц/га, в тому числі у сільськогосподарських підприємствах 2,7 тис. тонн з 
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площі 0,7 тис.га, або 100% до прогнозу отримано урожайність 38,2 ц/га. (по 
області 39,8 ц/га – 35,7 ц/га). Частка району у загальнообласному показнику 
6,6% та 11,8% серед 11 районів, які вирощували культуру (по області 67,7 
тис.тонн/22,8 тис.тонн). 

- овес намолочено по всіх категоріях господарств 540 тонн з площі 
172 га, або 100% до прогнозу отримано урожайність 31,4 ц/га, в тому числі у 
сільськогосподарських підприємствах 30 тонн з площі 10 га, або 100% до 
прогнозу отримано урожайність 30,2 ц/га. (по області 29,2 ц/га – 25,4 ц/га). 
Частка району у загальнообласному показнику 14,1% та 5,3% серед 13 
районів, які вирощували культуру (по області 16,3 тис.тонн/2,3 тис.тонн). 

- горох намолочено по всіх категоріях господарств 4,0 тис. тонн з 
площі 1,0 тис.га, або 100% до прогнозу отримано урожайність 38,9 ц/га, в 
тому числі у сільськогосподарських підприємствах 4,0 тис. тонн з площі 1,0 
тис.га, або 100% до прогнозу отримано урожайність 38,8 ц/га. (по області 
32,3 ц/га – 32,6 ц/га). Частка району у загальнообласному показнику 40,2% 
та 42,9% серед 6 районів, які вирощували культуру (по області 10,0 
тис.тонн/9,3 тис.тонн). 

- інші зернобобові намолочено у сільськогосподарських 
підприємствах 20 тонн з площі 9 га, або 100% до прогнозу отримано 
урожайність 22,2 ц/га. 

- квасоля намолочено у сільськогосподарських підприємствах 2,3 тис. 
тонн з площі 1,0 тис.га, або 100% до прогнозу отримано урожайність           
22,2 ц/га. 

- кукурудза на зерно намолочено по всіх категоріях господарств            
43,0 тис. тонн з площі 4,8 тис.га, або 100,0% до прогнозу отримано 
урожайність 88,4 ц/га в тому числі у сільськогосподарських підприємствах 
15,9 тис. тонн з площі 1,7 тис.га, або 100,0% до прогнозу отримано 
урожайність 90,0 ц/га. (по області 81,0 ц/га – 88,6 ц/га). Частка району у 
загальнообласному показнику 15,9% та 12,6% (по області 266,5 
тис.тонн/122,7 тис.тонн). 

- гречка намолочено по всіх категоріях господарств 141 тонн з площі 
82 га, або 100% до прогнозу отримано урожайність 17,2 ц/га, в тому числі у 
сільськогосподарських підприємствах 116 тонн з площі 67 га, або 100% до 
прогнозу отримано урожайність 17,4 ц/га. (по області 12,1 ц/га – 11,4 ц/га). 
Частка району у загальнообласному показнику 13,3% та 16,4%                                 
(по області 1,1 тис.тонн/0,7 тис.тонн). 

Збір технічних культур 
- озимий ріпак намолочено у сільськогосподарських підприємствах 

7,9 тис.тонн з площі 2,3 тис. га, або 100% до прогнозу отримано урожайність 
34,3 ц/га (по області 33,6 ц/га). Частка району у загальнообласному 
показнику 12,9% серед 10 районів, які вирощували культуру (по області 60,8 
тис.тонн). 

- ярий ріпак намолочено у сільськогосподарських підприємствах 9,6 
тис.тонн з площі 3,2 тис. га, або 100% до прогнозу отримано урожайність 
29,5 ц/га (по області 26,8 ц/га). 
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- соя намолочено у сільськогосподарських підприємствах 30,2 тис. 
тонн з площі 9,1 тис.га, або 100% до прогнозу отримано урожайність 33,0 
ц/га. (по області 31,4 ц/га). Частка району у загальнообласному показнику 
41,2% серед 11 районів, які вирощували культуру (по області 73,2 тис.тонн). 

- соняшник намолочено у сільськогосподарських підприємствах 9,4 
тис. тонн з площі 4,2 тис.га, або 100,0% до прогнозу отримано урожайність 
22,4 ц/га. (по області 23,3 ц/га). Частка району у загальнообласному 
показнику 17,0% серед 9 районів, які вирощували культуру (по області 55,2 
тис.тонн). 

- гірчиця намолочено у сільськогосподарських підприємствах 9,5 
тонн з площі 25 га, або 100% до прогнозу отримано урожайність 3,8 ц/га. 

Збір овочевих культур  
- овочі зібрано по всіх категоріях господарств 5,9 тис.тонн з площі 0,7 

тис.га, або 100% до прогнозу отримано урожайність 80,1 ц/га в тому числі у 
сільськогосподарських підприємствах 220 тонн з площі 32 га, або 100,0% до 
прогнозу отримано урожайність 77,8 ц/га. (по області 153,4 ц/га – 156,6 ц/га). 
Частка району у загальнообласному показнику 4,3% та 17,6% серед 14 
районів, які вирощували культуру (по області 138,0 тис.тонн/1,4тис.тонн). 

- картопля зібрано по всіх категоріях господарств 92,6 тис.тонн з 
площі 4,7 тис.га, або 100% до прогнозу отримано урожайність 195,4 ц/га в 
тому числі у сільськогосподарських підприємствах 220 тонн з площі 10 га, 
або 100% до прогнозу отримано урожайність 220,0 ц/га. Частка району у 
загальнообласному показнику 8,9% та 7,8% серед 14 районів, які вирощували 
культуру (по області 103,5 тис.тонн/2,8тис.тонн). 

 

Рис. 2 Порівняння урожайності культур у 2017 та 2018 роках, ц/га 
 

Хлібороби району провели весь комплекс осінньо-польових робіт 2018 
року на належному технологічному рівні, урожайність зернових і 
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зернобобових сільськогосподарських культур в середньому склалась 
відповідно до погодніх умов та майже на рівні показників минулого року. 
Технічні та овочеві сільськогосподарські культури у 2018 році вродили 
краще, ніж у 2017 році. Порівняння цьогорічної урожайності можна побачити 
згідно графіка рис.2. Такі результати стали можливими завдяки дотриманню 
агротехнічних вимог новітнім технологіям у вирощуванні 
сільськогосподарських культур та селекції насіння, чіткій організації праці та  
багаторічному досвіду роботи сільськогосподарських товаровиробників. 

Для того, щоб орієнтуватись у вкладі району у розвитку 
агропромислового комплексу на рівні області, найбільший вал збору 
зернобобових в Городенківському районі – 196,4 тис.тонн (25,0%), 
Снятинському районі – 109,1 тис. тонн (14,0%), Коломийському районі – 
103,3 тис. тонн, (13,0%), Рогатинському районі – 91,9 тис. тонн (12,0%) та 
Тлумацькому районі – 79,2 тис. тонн. (10,0%) згідно кругової гістограми, 
рис.3 

 
Рис. 3 Частка району у загальнообласному валу виробництва 

тис.тонн 
 
До початку проведення осінньо-польових робіт та посів озимих культур 

під урожай 2019 року проведено підготовку необхідної ґрунтообробної та 
посівної техніки. 

Господарствами підготовлено та перевірено посівний матеріал для 
посіву озимих зернових культур урожаю 2019 року. При потребі 1770 тонн 
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насіння, засипано 1375 тонн власного насіння, або 77,7% до потреби та 
придбано 395 тонн, або 22,3%. Для посіву господарства викор;истовують 
посівний матеріал власного виробництва не нижче третьої репродукції. 

Накопичення пального господарства проводять до технологічної 
потреби, перебоїв в роботі через нехватку пального в господарствах немає. 

До технологічної потреби внесення мінеральних добрив у 
сільськогосподарських підприємствах під посів озимих культур урожаю 2019 
року становить 1618 тонн, фактично внесено під посів 1722 тонни, або 
106,4% (до потреби), закупівля мінеральних добрив господарствами 
продовжується для внесення їх під урожай наступного року в період весняно-
літніх польових робіт. 

Згідно структури посіву під урожай 2019 року посів озимих культур у 
всіх категоріях господарств заплановано провести на площі 9935 га, з яких: 
озимої пшениці на площі 6000 га, озимого жита на площі 65 га, озимого 
ячменю на площі 620 га, озимого ріпаку на площі 3250 га, в тому числі у 
сільськогосподарських підприємствах посів озимих культур провести на  
площі 8000 га, з яких: озимої пшениці на площі 4200 га, озимого жита на 
площі 50 га, озимого ячменю на площі 500 га та озимого ріпаку на площі  
3250 га.  

Станом на 19.11.2018р. всіма категоріями господарств проведено 
підготовку ґрунту під посів озимих культур урожаю 2019 року на площі 
10750 га, або 108,2% до прогнозованих площ, в тому числі у 
сільськогосподарських  підприємствах проведено підготовку ґрунту на площі 
9952 га, або 124,4%. 

Посів озимих культур всіма категоріями господарств  проведено на 
площі 9958 га, або 100,2% до прогнозу, з яких: 3415,0 га, або 105,1% - 
озимого ріпаку, 6018,0 га, або 100,3% - озима пшениця, 32 га, або 49,2% - 
озиме жито, 449 га, або 72,4% - озимий ячмінь та 44 га озимого гороху,  в 
тому числі у сільськогосподарських підприємствах посів озимих культур 
проведено на площі 8006,0 га, або 100,7% до прогнозу, з яких 3415,0 га, або 
105,1%  озимого ріпаку, 4218 га, або 100,4% - озима пшениця, 329 га, або 
65,8% - озимий ячмінь, та 44,0 га – озимий горох. У порівнянні з 2018 роком 
бачимо згідно графіка, рис. 4. 
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Рис.4 Посів озимих культур урожаю 2019 року в порівнянні до 2018 

року, га. 
Під завершення осінньо-польових робіт проходить зяблева оранка, яку у 

всіх категорія господарств необхідно провести на площі 34,5 тис. га, в тому 
числі у сільськогосподарських підприємствах – 23,1 тис. га. Станом на 
12.11.2018 зяблеву оранку у всіх категоріях господарств проведено на площі 
22,3 га (64,6%), в тому числі у сільськогосподарських підприємствах – 11,2 
тис. га (48,4%). 

Реалізовано проект «Створення вишневого саду для ТОВ «Вишнева 
долина» на землях Коломийського району Івано-Франківської області» на 
площі 73,9 га. Підтверджуючі матеріали районною комісією надіслано у 
Міністерство аграрної політики України на розгляд 13.06.2018р. На першому 
етапі реалізації проекту здійснено посадку 62,0 тис.шт. саджанців вишні 
сорту «Богуславка» на підщепі Gisela 6 на площі 37,26 га, фактично понесені 
витрати склали 6 239,566 тис.грн., компенсовано за кошти державної 
підтримки на садивний матеріал в розмірі 4958,3 тис.грн. 

 
ГАЛУЗЬ ТВАРИННИЦТВА 
В районі станом на 1 січня 2019 року наявність поголів’я великої рогатої 

худоби по всіх категоріях господарств склала – 14 685 голів, із загального 
поголів’я ВРХ - корів 8501 голови, свиней – 14150 голів, овець і кіз - 4412 
голів. Зокрема, в агрофомуваннях району станом на 01.01.2019р. 
утримується: 

- великої рогатої худоби - 2593 голів (+73 голови до 01.01.2018р.),  
в т.ч. корів - 733 голів (+19 голів до 01.01.2018р.); 
- свиней - 3828 голів (+1032 голів до 01.01.2018р.); 
- овець – 1988 голови (-6 голів до 01.01.2018р.); 
- птиці – 36,3 тис.голів (-2,5 тис. голів до 01.01.2018р.). 
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В районі на сьогоднішній день працює сімнадцять оперативно звітуючих 
сільськогосподарських підприємств, які займаються виробництвом 
тваринницької продукції, а саме: 

- виробництвом молока та м'яса ВРХ: ПП «Степан Мельничук»,             
ФГ «Прометей», ТзОВ «Прут-Генетик» і ТзОВ «Ямниця» 

- виробництвом м'яса свиней: ПП «Степан Мельничук»,                         
ФГ «Прометей», ФГ «Костин», ТзО «Ямниця» та Прикарпатська державна 
сільськогосподарська дослідна станція; 

- виробництвом вовни та м'яса баранини: ФГ «Прометей» і                           
ФГ «Заріччя». 

У 2018 році на виконання пункту 9 постанови Кабінету Міністрів 
України від 07.02.2018 №107 розпочато прийом документів від населення для 
виплати дотації за вирощування молодняка великої рогатої худоби, який 
народився в господарствах фізичних осіб. По Коломийському району за 
підсумками 2018 року отримали 979,2 тис.грн. 710 людей, які утримують у 
себе у господарствах 955 телят. 

Відповідно до Комплексної програми перспективи агропромислового 
комплексу та розвитку сільських територій Коломийського району у 2016-
2020 роках, затвердженої рішенням Коломийської районної ради від 
22.10.2015 №829-ХХХVII/15, троє мешканців району, в яких утримується три 
і більше корів, отримали відшкодування 50% вартості придбаного ними 
доїльного обладнання на суму 10,15 тис.грн. 

У 2018 році  в  управлінні праці та соціального захисту населення 
райдержадміністрації отримали  різні  види  державних соціальних виплат 
11401 сім’я на суму 189551,3 тис. грн.  

В управлінні станом на 01.01.2019 р. на обліку перебуває 6 сімей, які  
отримують  соціальну допомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. Грошове забезпечення батькам–вихователям і 
прийомним батькам  виплачено в сумі 477,8 тис. грн. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 
№509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб» на обліку в управлінні 
перебуває 53 сім'ї (78 осіб), з них: 15 дітей, 3 особи з інвалідністю, 27 
пенсіонерів, 33 працездатні особи. 10 сім’ям внутрішньо переміщених осіб 
призначено та виплачено щомісячну адресну допомогу для покриття витрат 
на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг в 
загальній сумі – 188,1 тис.грн.  

Протягом опалювального періоду 2017-2018 років субсидіями для  
відшкодування витрат на оплату житлово–комунальних послуг, придбання 
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива 
користувалось 18376 сімей, станом на 01.01.2019 року субсидіями 
користується    6887    сімей.     Сума     призначених     субсидій у 2018 році         
становить 129125,0 тис. грн. 

У 2018 році соціальними інспекторами управління складено 3212 актів 
на комісію з розгляду питань щодо призначення житлових субсидій, допомог 
малозабезпеченим сім’ям та надання одноразових грошових допомог.  
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В управлінні на обліку перебувають  пільгові категорії громадян: 
         - 3125 осіб з інвалідністю; 
         - 2486 ветеранів війни; 
         - 7141 дитина війни; 
         - 201 особа, постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи; 
         - 63 інваліди військової служби; 
         - 1117 багатодітних сімей. 
Пільговим  категоріям  громадян  надаються   пільги    на   житлово-

комунальні   послуги,    тверде    паливо   і    скріплений газ. За   звітний    
період     за     надані пільги  відшкодовано кошти в сумі  15693,1 тис.грн., з 
них: 

                  - з державного бюджету – 15584,4 тис.грн.; 
                  - з місцевого бюджету – 108,7 тис.грн. 
За рахунок коштів районного бюджету виплачено додаткову виплату  4 

учасникам бойових дій ОУН-УПА на суму 22,2 тис.грн. та 1 члену сім’ї 
загиблих в Афганістані на суму 6,1 тис.грн.  

В  районі   діє  Програма  підтримки  сімей  загиблих  і  постраждалих   
під  час масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 
року по 21 лютого 2014 року, учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи 
перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту 
незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та інших 
громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній 
операції, в операції об’єднаних сил  в районах її проведення, затверджена 
рішенням районної ради від 09.11.2014 року №619-ХХХ\14 (зі змінами). 
Рішенням Коломийської районної ради від 21.12.2017 року №414-ХVІІІ/17 
«Про перелік окремих категорій населення, яким передбачено пільги в оплаті 
за житлово-комунальні послуги за рахунок коштів районного бюджету»     
сім'ям осіб, яким Івано-Франківською обласною радою видано посвідчення 
"Бійця-добровольця антитерористичної операції" з 01.01.2018 року 
надавалися пільги з оплати вартості житлово-комунальних послуг в розмірі 
50% в межах норм споживання.  На даний час пільгами на житлово-
комунальні послуги користуються 2 особи на суму 8,5 тис.грн. 

У 2018 році три особи з інвалідністю внаслідок війни та одна особа 
члена сім'ї   загиблого   придбали   житло  за  рахунок     коштів   державного  
бюджету,   вартістю 3005 тис.грн.; двом особам кошти в сумі 1208 тис.грн. 
виділено та житло буде придбано вже наступного року, 1 особі з інвалідністю 
подано потребу в департамент соціальної політики облдержадміністрації.  

На даний час на квартирному обліку для покращення житлових умов 
перебуває одна особа з інвалідністю внаслідок війни та 24 учасники бойових 
дій, які приймали безпосередню участь в антитерористичній операції.  

У 2018 році двома особами з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи, які 
брали участь у бойових діях на території інших держав придбано житло за 
рахунок коштів державного бюджету загальною вартістю 1208 тис.грн. На 
даний час на квартирному обліку для покращення житлових умов в органах 
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місцевого самоврядування перебуває 1 особа з інвалідністю внаслідок війни 
та два учасники бойових дій згаданої категорії.  

При управлінні праці та соціального захисту населення 
райдержадміністрації, в кабінеті №10 працює структурний підрозділ з двох 
осіб, який веде повний супровід учасників АТО та забезпечує взаємодію з 
керівником Центру допомоги учасникам АТО та відповідальними особами зі 
структурних підрозділів РДА, інших установ щодо вирішення питань, з 
якими звертаються учасники АТО та члени їх сімей.  

Згідно рішення комісії з розгляду питань щодо призначення житлових 
субсидій, допомог малозабезпеченим сім’ям та надання одноразових 
грошових допомог з районного бюджету у 2018 році надано одноразову 
грошову допомогу 195 жителям району на суму 663,5 тис.грн., в тому числі 
30 учасникам  антитерористичної операції   на  сході  України  на  суму  122,0  
тис.грн.  

На компенсаційні виплати громадянам, які потерпіли внаслідок аварії на 
ЧАЕС, за 2018 рік профінансовано з державного бюджету кошти в сумі 459,8 
тис. грн., в тому числі: 

-  на харчування – 378,7 тис.грн.; 
-  компенсацію за шкоду заподіяну здоров’ю – 33,5 тис.грн.; 
-  компенсацію за невикористані відпустки – 10,9 тис.грн.; 
-  оздоровлення громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС – 36,7 

тис.грн.  
Протягом 2018 року в протезний цех видано 443 направлення для 

забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю протезно-
ортопедичними виробами, з них 379 осіб забезпечено такими виробами. 

78 ветеранів війни та осіб з інвалідністю забезпечені санаторно-
курортним лікуванням, 4 особи з числа учасників АТО направлені на 
психологічну реабілітацію. 13 особам з інвалідністю з вадами слуху та зору 
проведено виплату компенсації для купівлі засобів спілкування та обміну 
інформації (мобільні телефони) в сумі 27,4 тис. грн. за рахунок коштів 
державного бюджету. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10.11.1999 року 
№ 2066 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо застосування 
Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу   проведено 9 
засідань робочої групи щодо проходження альтернативної (невійськової) 
служби, розглянуто 20 справ.  

За даними відділу статистики в м. Коломиї, станом на 01.01.2019 року, 
заборгованість із виплати заробітної плати по економічно-активних 
підприємствах району та бюджетних установах району відсутня.  

У  2018 році проведено 9 засідань районної робочої групи з питань 
легалізації заробітної плати і зайнятості населення, на яких опрацьовувалась 
інформація, надіслана: Коломийським об’єднаним управлінням Пенсійного 
фонду України Івано-Франківської області щодо страхувальників, які 
нараховували заробітну плату працівникам менше мінімальної та 
Коломийським управлінням  Державної фіскальної служби в Івано-
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Франківській області щодо легалізації заробітної плати і зайнятості 
населення та стягнення заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску. 
Згідно даних Коломийського об’єднаного управління Пенсійного фонду 
України Івано-Франківської області за 2018 рік легалізовано 106 робочих 
місць, в результаті чого мобілізовано 448,6 тис.грн. єдиного внеску.  

З метою забезпечення дотримання норм законодавства в частині 
мінімальної заробітної плати та відповідно до розпорядження Коломийської 
районної державної адміністрації від 23.01.2017 №32 «Про районну робочу 
групу з питання реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати 
праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної 
плати» в районі протягом 2018 року проведено 8 засідань районної робочої 
групи з питання реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати 
праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної 
плати. В районі постійно проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота з 
питань дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної 
плати та аналізується стан справ щодо запровадження мінімальної заробітної 
плати, недопущення вирівнювання заробітних плат некваліфікованих і 
високопрофесійних працівників, скорочення працівників та переведення їх на 
неповний робочий час. 

На засіданнях районної робочої групи з питання реалізації рішень, 
спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм 
законодавства в частині мінімальної заробітної плати : 

- розглядається моніторинг відомостей з реєстру застрахованих осіб 
Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального 
страхування, що містять ознаки використання праці неоформлених 
працівників та порушень законодавства про працю; 

- здійснюється аналіз стану справ щодо запровадження мінімальної 
заробітної плати, недопущення вирівнювання заробітних плат 
некваліфікованих і висококваліфікованих працівників, скорочення 
працівників та переведення їх на неповний робочий час; 

- проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед роботодавців 
та населення щодо дотримання норм законодавства в частині мінімальної 
заробітної плати, забезпечення оперативного реагування на звернення 
громадян про факти виплати заробітної плати у розмірі менше мінімального, 
недопущення скорочення працівників бюджетної сфери та переведення їх на 
роботу в режимі неповної зайнятості. 

Спеціалістами відділу з питань праці та соціальних гарантій у 2018 році 
зареєстровано 17 колективних договорів, 4 міжгалузеві угоди та 8 змін і 
доповнень до колективних договорів, щомісячно подається інформація про 
проведення інформаційно-роз’яснювальних заходів в районі щодо детінізації 
ринку праці та зайнятості населення.  

На  виконання  постанови   Кабінету   Міністрів   України   від   
20.06.2018 № 512 «Деякі питання реалізації пілотного проекту із надання при 
народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» у 
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грудні 2018 року видано 224 «пакунки малюка»  жінкам, які народили дітей з 
вересня по грудень 2018 року. 

У 2018 році у районі надано статус одній особі, постраждалої від 
торгівлі людьми. Для визначення оцінки потреб особу, постраждалу від 
торгівлі людьми направлено в Коломийський районний центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді. 

В смт. Отинія   функціонує   комунальна установа „Коломийський     
районний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Коломийської 
районної ради”, в якій  пройшли реабілітацію 54 дитини з особливими 
потребами  з такими нозологіями:  ураженнями центральної нервової 
системи, психічними розладами, змішаними вадами, яким надається 
своєчасна соціальна, психологічна допомога   та організовано навчання 
відповідно  до  особливостей  та  фізичного  розвитку.         

В установі з дітьми працюють: вихователі, вчитель-реабілітолог,  
психолог,   вчитель-логопед,  лікар-педіатр, масажист,  лікар-невролог,  
медична сестра,  а  також  обслуговуючий   персонал.  

В територіальному центрі соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) Коломийської райдержадміністрації на обліку перебуває 
200 одиноких та 432 одиноко проживаючих громадян району, в тому числі 28 
осіб з інвалідністю, які перебувають в складних життєвих обставинах і 
отримують допомогу вдома. З метою надання громадянам послуг з прокату 
технічних та інших засобів реабілітації при територіальному центрі 
соціального обслуговування створений пункт прокату технічних засобів 
реабілітації. Першочергово засоби реабілітації видаються особам з 
інвалідністю.  

При територіальному центрі функціонує Ковалівське стаціонарне 
відділення, де проживають і лікуються 30 громадян району. Підопічні 
відділення за станом здоров’я потребують постійного догляду, побутового 
обслуговування, медичної допомоги та різних видів соціальних послуг, які їм 
у відділенні забезпечуються. 

На обліку в Коломийському районному центрі соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді перебуває 182 сім’ї, які опинились в складних життєвих 
обставинах. З них 38 сімей охоплено соціальним супроводом, 62 сім'ї 
охоплено соціальним супроводженням, з них 6   прийомних сімей. Протягом 
року надано  7564 соціальних послуг. 

Працівниками центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у 2018 
році проведено ряд заходів: 

1) профілактичного та інформаційного характеру – 36; 
2) виховного – 30;  
3) загальнорозвиваючого –  19; 
4) патріотичного  –  23. 
27 серпня 2018 року слухалось питання на колегії райдержадміністрації 

«Про виконання Указу Президента України від 18.03.2015 року №150/2015 
«Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників 
антитерористичної операції» та відповідних нормативно-правових актів», за 
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результатами розгляду видано розпорядження райдержадміністрації від 
29.08.2018 року № 458 «Про виконання Указу Президента України від 
18.03.2015 року №150/2015 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту 
учасників антитерористичної операції» та відповідних нормативно-правових 
актів». 

На нараді в заступника голови райдержадміністрації слухалось питання 
«Про затвердження Державного стандарту соціального супроводу сімей, які 
опинились в складних життєвих обставинах». 

Проведено толоку з облагородження території госпіталю для учасників 
АТО, до якої були залучені волонтери центру та особи, що відбувають 
покарання не пов’язані з позбавленням волі. Аукціон для допомоги 
учасникам АТО та дітям з інвалідністю.  

24 травня проведено традиційний VII фестиваль творчості для дітей з 
інвалідністю “Повір у себе”. Роботи учасників продано на аукціоні.  

29 листопада 2018 року проведено ІІ районний фестин творчості для 
молоді з інвалідністю «З мрією в серці», присвячений Міжнародному Дню 
інвалідів. На виставці були представлені роботи учасників. 

Наприкінці серпня проведено благодійну акцію «Шкільний портфелик», 
у ході якої підприємцями і меценатами району придбано шкільні рюкзаки та 
канцтовари для  32 дітей з сімей, які опинились в складних життєвих 
обставинах. 

Коломийським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді організовано зустріч керівників державних установ з учасниками 
АТО/ООС для виявлення проблемних питань у Коломийському районі. 

До Дня святого Миколая понад 120 дітей із сімей, які опинилися в 
складних життєвих обставинах, учасників АТО, малозабезпечених та 
багатодітних сімей отримали подарунки від меценатів та переглянули 
виставу у Коломийському академічному обласному українському 
драматичному театрі ім. І. Озаркевича.  

Основні показники розвитку соціальних послуг зросли у 2018 році на   
12 % у порівнянні з 2017 роком.  

Основним завданням служби у справах дітей райдержадміністрації є 
діяльність спрямована на захист прав дітей. 

За період 2018 року підготовлено  29 розпоряджень, що стосуються 
соціального захисту прав дітей. Зокрема, для укладення договору дарування 
майна - 4, про надання статусу дітей, позбавлених батьківського піклування 
та дітей-сиріт -7, про встановлення опіки – 3, про влаштування дитини у 
ДБСТ – 1, про визначення часу та місця зустрічі з дітьми – 9, про внесення 
змін до розпорядження від 22.01.2018 року №19 «Про деякі питання 
діяльності комісії з питань захисту прав дитини» - 2, «Про спрямування 
коштів для придбання житла» – 2, про надання дозволу на реєстрацію дитини 
-1. 

  1.Робота служби у справах дітей щодо забезпечення організаційно-
правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування.  



43 

У Коломийському районі діє Районна цільова програма соціального 
захисту і підтримки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
профілактики  бездоглядності та безпритульності серед неповнолітніх на 
2016-2020 роки, якою затверджені заходи щодо захисту прав дітей. 

Станом на 31.12.2018 року на обліку в службі у справах дітей 
Коломийської райдержадміністрації перебуває 111 дітей, в тому числі 75 
дітей, позбавлених батьківського піклування та 36 дітей-сиріт; з них 84 дітей 
під опікою, піклуванням, 18 дітей перебуває на повному державному 
забезпеченні, 5 дітей перебувають в прийомних сім‘ях та дитячих будинках, 
3 дітей перебуває у ДБСТ, 1 дитина перебуває в сім‘ї родичів, знайомих. 

Здійснюється першочергове влаштування дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування в сім‘ї усиновлювачів, під опіку та 
піклування, у прийомні сім‘ї і дитячі будинки сімейного типу. 

За 2018 рік надано статус 14 дітям-сиротам та дітям, позбавленим 
батьківського піклування, які влаштовані: під сімейні форми виховання, 
зокрема,  5 – під опіку, 1- в дитячий будинок  сімейного типу, 2 - усиновлено, 
1- в сім’ю родичів, а також 5 -  на державне забезпечення, влаштовані - 2  в 
центр соціально-психологічної реабілітації, 1 - в Залучанський дитячий 
будинок-інтернат, 1 в Печеніжинську  школу-інтернат, 1 навчається та 
перебуває на повному державному забезпеченню  в Бурштинському 
торговельному коледжі. 

 Станом на 01.01.2019 року на місцевому обліку в службі у справах дітей 
райдержадміністрації перебуває 25 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, які підлягають усиновленню, з них 5 дітей 
знаходяться в прийомних сім’ях, 3 - в ДБСТ.  

На обліку в службі перебуває 3 сім’ї кандидатів в усиновлювачі.  
В Коломийському районі функціонує 5 прийомних сімей, в яких 

виховуються 8 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. 
Прийомні батьки отримують щомісячно державну соціальну допомогу на 
дітей, в розмірі двох прожиткових мінімумів на дитину. 

Окрім того,  діти-сироти, та діти, позбавлені батьківського піклування, 
які перебувають під опікою, забезпечені державною соціальною допомогою 
та отримують її в обсязі два прожиткові мінімуми  на кожну дитину. 
Заборгованості щодо виплат дітям, які виховуються в прийомних сім’ях та 
сім’ях опікунів на даний час немає.  

Вся інформація  про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, дітей, які опинились у складних життєвих обставинах і громадян 
України, які бажають взяти їх на виховання в сім‘ю, занесена  до єдиної 
інформаційно-аналітичної системи «Діти» (ЄІАС Діти), зокрема, нові 
фотокартки дітей, довідки про проходження медичного огляду, поновлююча 
інформація про вікові та фізіологічні характеристики дитини, місце навчання, 
влаштування дитини, відомості про статус дитини.  

Проводиться відповідна робота з метою популяризації сімейних форм 
виховання. Інформація про порядок  усиновлення, призначення опіки, 
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піклування, створення прийомних сімей висвітлюється в засобах масової 
інформації.   

Здійснюється нагляд за дітьми-сиротами, позбавленими батьківського 
піклування, які проживають в сім’ях опікунів, піклувальників, 
усиновлювачів, прийомних сім’ях, закладах державного забезпечення. 

Із 111 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які 
перебувають на обліку служби у справах дітей Коломийської 
райдержадміністрації  - 101  дітей мають право користування житлом, 10 
дітей мають житло на праві власності. 

Службою у справах дітей Коломийської райдержадміністрації  
забезпечується контроль за виконанням рішень щодо захисту житлових та 
майнових прав дітей, встановлення опіки над майном дітей. 

Відповідно до районної цільової програми соціального захисту і 
підтримки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб  з 
числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
профілактики бездоглядності та безпритульності серед неповнолітніх на 
2016-2020 роки, у 2018 році для придбання житла дітям-сиротам, дітям, 
позбавленим батьківського піклування, виділено кошти з районного бюджету 
на суму 250 000 грн, також,  286 400 грн. співфінансовано  з обласного 
бюджету та придбано 3-х кімнатну квартиру в м.Івано-Франківськ для 2-х 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які є рідними 
братами.  Окрім цього, згідно вищевказаної програми надана допомога дітям-
сиротам, позбавленим батьківського піклування до Великодніх свят на суму 
31 999 грн. та до Різдвяних свят  на суму 38 699,96 грн. 

У поточному році забезпечено оздоровленням 18 дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. Усього оздоровилося -  з багатодітних    
сімей – 179 осіб; з малозабезпечених сімей – 29 осіб; з багатодітних та 
малозабезпечених сімей – 24 особи; дітей учасників АТО – 33 особи; дітей 
потерпілих від ЧАЕС – 1 особа; обдарованих дітей – 76 осіб;  дітей з 
особливими освітніми потребами – 2 особи; з багатодітної сім’ї – 1 особа. 

На безкоштовне амбулаторне лікування дітей пільгової категорії 
використано 24 204 грн; лікування хворих на фенілкетонурію 39 173 грн; 
муковісцидоз – 1591, 65 грн. 

У серпні 2018 року придбано для 8 дітей-сиріт шкільну форму. 
         
 2.Соціальний захист прав дітей в районі. 
Значна увага звертається на  подолання явища дитячої бездоглядності, 

своєчасного виявлення та соціального захисту прав дітей, які опинились у 
складних життєвих обставинах.  

Проводиться профілактична робота щодо попередження явищ дитячої 
бездоглядності. Систематично проводяться рейди з метою виявлення дітей, 
які опинилися в складних життєвих обставинах, «Діти вулиці», «Вокзал», 
«Урок», «Канікули», під час проведення рейдів з батьками проводяться 
профілактично-роз’яснювальні бесіди стосовно належного виховання дітей 
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та недопущення бродяжництва, жебракування, вживання алкогольних напоїв 
дітьми.            

Спільно з ювенальною превенцією Коломийського відділу поліції  
ГУНП в Івано-Франківській області проведено 14 рейдів з метою виявлення 
дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, обстежено 34 сім`ї, з 
батьками проведена профілактична бесіда стосовно належного виховання 
дітей, 3 дітей вилучено та влаштовано в центр соціально-психологічної 
реабілітації, у зв`язку із неналежним виконанням батьківських обов`язків, 
стосовно 2 батьків  подано позов в суд про позбавлення батьківських прав, 
питання щодо вирішення подальшого влаштування 1 дитини вирішується 
Коломийською міською об’єднаною територіальною громадою. 

Проведено 15  перевірок стану виховної роботи у навчальних закладах, з 
учнями проводились профілактичні бесіди на тему: «Шкідливі звички», 
«Недопущення поширення в середовищі школи наркотичних речовин», 
«Недопущення негативних проявів у дитячому середовищі».  

За 2018 рік кількість злочинів, вчинених неповнолітніми, знизилась, 
(скоєно 6 злочинів), працівниками служби у справах дітей проведена 
індивідуально-профілактична робота з 19 дітьми. Інформація щодо 
попередження бездоглядності, соціального сирітства висвітлюється в засобах 
масової інформації,  опубліковано 2 матеріали. 

Працівниками Коломийського районного центру соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді ведеться систематичний контроль з приводу здобуття 
повної середньої освіти дітьми, які навчалися у Гвіздецькій спеціальній 
загальносвітній школі-інтернат, також дітьми, які виховуються у сім'ях, які 
опинилися у складних життєвих обставинах. 

На  обліку у складних життєвих обставинах перебуває 14 дітей. 
З початку року проведено 9 засідань комісії з питань захисту прав 

дитини, на яких розглянуто справи про позбавлення батьківських прав 
батьків, які не займаються вихованням дітей, спірні питання між батьками 
щодо виховання дітей, про призначення опіки, піклування над дітьми-
сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, вирішено 
питання про форми влаштування дітей, а також розглянуто житлово-майнові 
питання, які стосуються захисту прав дітей. 

За 2018 рік взято участь у судових засіданнях:  про визначення місця 
проживання дітей  - у 1 судовому засіданні, по захисту житлово-майнових 
прав  - 2-х судових засіданнях, кримінальних справах за участі неповнолітніх 
-7.  

З початку 2018 року  подано 3 позови про позбавлення батьківських 
прав, з їхнього числа задоволено 3 позови. 

Публікується інформація у засобах масової інформації та на сайті 
райдержадміністрації про дотримання прав дітей. 

З метою створення належних умов для зміцнення фізичного та 
психічного здоров'я та соціального благополуччя дітей з кризових сімей, 
ведеться пропаганда здорового способу життя серед молоді, проведено 18 
лекцій-бесід в школах району, зокрема, в Отинійському  професійному  ліцеї 
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енергетичних технологій, Коршівському професійному аграрному ліцеї та 
Гвіздецькій спеціальній загальноосвітній школі-інтернат на тему 
профілактики негативних явищ в дитячому середовищі. 

Також, здійснено 42 виїзди в ЛОК «Прикарпатські зорі» та пришкільні 
оздоровчі табори, де  ознайомлено дітей з принципами здорового способу 
життя.  В ході проведення бесід роздано 2 600 інформаційних буклетів та 
листівок. 

Проведено заходи щодо святкування Дня захисту дітей – організована 
екскурсія для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
дітей, які опинились у складних життєвих обставинах в с.Кривче. 

Забезпечено співпрацю з об’єднаними  територіальними громадами 
стосовно захисту прав дітей, здійснюється інформування про дітей, які 
потребують надання правового статусу дітей-сиріт, позбавлених 
батьківського піклування. Функціонують 4 об’єднані  територіальні громади, 
у 3-х з  них,  створені служби у справах дітей та соціального захисту 
населення, які не є юридичними особами. 

3.Заходи  щодо захисту прав дітей та організації їхнього змістовного 
дозвілля, проведені службою у справах дітей райдержадміністрації.       

Організовано святкові заходи до Дня захисту дітей -   екскурсію у с. 
Кривче (Кришталеві печери) для дітей пільгової категорії. 

Відбулась акція «Не залишимо без уваги жодної дитини» - надана 
допомога канцтоварами до початку навчального року для дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились у складних 
життєвих обставинах. 

Проведено День спільних дій в інтересах дітей для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились у складних 
життєвих обставинах, організовано майстер-клас за участі художника-
волонтера  та святковий обід. 

До Дня святого Миколая проведено казку-виставу в драмтеатрі для   
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які 
опинились у складних життєвих обставинах та дитини загиблих учасників 
АТО. 

На виконання  Програми зайнятості населення Івано-Франківської 
області на період до 2020 року та Плану заходів щодо поліпшення ситуації у 
сфері зайнятості населення Коломийською міськрайонною філією   протягом   
2018 року  проводилась  робота щодо сприяння  зайнятості  населення, яка 
спрямована  на працевлаштування незайнятих громадян, зокрема, соціально 
незахищених, що не можуть на рівні конкурувати на ринку праці. 
Чисельність незайнятих громадян,  що звернулася за послугами до центру 
зайнятості з початку 2018 року, складає 11990 осіб. Станом на  01.01.2019 
року перебувають на обліку 809  безробітних громадян, з них 377 - мешканці 
району. Рівень зареєстрованого безробіття на 01.01.2019 року по  
Коломийському району  становить  0,61%.  З числа осіб, що звернулися до 
центру зайнятості,  працевлаштовано  від початку року   5 900 осіб. 
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Упродовж  січня-грудня 2018 року здійснювалися заходи  спрямовані на 
врегулювання ситуації у сфері зайнятості, зокрема, використання 
економічних стимулів  для створення на підприємствах нових робочих місць 
праці, зниження рівня молодіжного безробіття, посилення соціального 
захисту найбільш уразливих верств населення, а саме:  надавалася 
компенсація єдиного внеску роботодавцям за прийнятого працівника за 
направленням філії  на нове робоче місце. В  результаті проведеної роботи 
протягом даного  періоду   128 роботодавців створили  218 нових робочих  
місць  для безробітних  осіб та  скористалися компенсацією витрат у розмірі 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 
Відповідно до ст.14 та ст.26 Закону України «Про зайнятість населення»  
працевлаштовано  92 особи, які відносяться до категорії громадян, що мають 
додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню та відповідно до ст.27 
Закону України «Про зайнятість населення» 126 осіб  працевлаштували на 
нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності, а саме 
Шевчук О.В.,Череміщук Ю.Й.,Резнік Р.В., Жолобайлюк У.М.,Колісник 
І.П.,Фесюк О.П.,Бортейчук Л.Р.,Тарасевич А.Я, «ПП Костон», ТЗоВ "Барва- 
сервіс", МПП «Ельдар», ФГ «Тирлич-К»,ТзОВ «Раківчицькі ковбаси», ФГ 
«Степан Мельничук-1», Досінчук Г.В., Будеркевич Т.В.,Євчук Г.П., 
Червінський В.М., Мельник О.Р., Бордуланюк Р.В. , Масик М.С., Стребко 
С.М., Чабан Н.П., Березовський Р.Є., Вишиванюк Г.В., Туліка К.Д., Бабинюк 
Б.Я., Слободян Ю.В.та ін. 

Філією активізовано системну інформаційно-роз’яснювальну роботу з 
роботодавцями, що спрямована на формування соціальної відповідальності 
роботодавців, реалізацію соціальної політики  в нових економічних умовах та 
в контексті норм  Закону України «Про зайнятість населення». Для 
забезпечення зайнятості населення від початку 2018 року спеціалістами 
служби  зайнятості проведено ряд заходів, зокрема, 47 семінарів, 10 круглих 
столів, 187 міні-ярмарок вакансій, 2 ярмарки  вакансій.  В даних заходах 
взяли участь 985 роботодавців. В результаті проведеної роботи з 
роботодавцями із забезпечення повноти й оперативності  поновлення  даних 
про наявність вільних  робочих місць і вакантних посад, станом на  
31.12.2018 року зареєстровано 5796 вакансій. Рівень укомплектування 
вакансій становить 98,3% (загальний). 

Відвідано  2 123 ПОУ спеціалістами центру зайнятості, в ході яких 
виявлено 646  вакансій  та  в результаті яких роботодавці подали додатково 
до центру зайнятості  646 вакансій. 

Протягом звітного періоду  превентивних профорієнтаційних заходів для 
вивільнюваних працівників з метою їх адаптації до умов ринку праці  та 
запобіганню безробіття не проводилося. З метою активізації незайнятих 
громадян до зайнятості власною справою  протягом 2018 року службою  
зайнятості  організовано 34 семінари з питань малого бізнесу, 
підприємництва та самозайнятості, в яких прийняло участь  309 осіб  („Від 
бізнес-ідеї до власної справи”, «Як розпочати свій бізнес?», з питань 
організації зеленого туризму). Проведено два  Дні  відкритих дверей центру 
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зайнятості з питань підприємницької діяльності, в яких взяли участь 17 осіб. 
П’ять осіб  з числа  безробітних відкрили власну справу за сприяння  
Коломийського міськрайонної філії  та отримали одноразову виплату 
допомоги по безробіттю. 

На семінарах з роботодавцями проводиться інформаційно-
роз’яснювальна робота згідно Постанови КМУ№175 від 20.03.2013 року 
«Про порядок організації громадських та інших робіт тимчасового 
характеру». Відповідно до ст.31 Закону України «Про зайнятість населення» 
центром зайнятості організовувались громадські та інші роботи тимчасового 
характеру. Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру 
займає одне з провідних місць у заходах активної політики зайнятості, що 
спрямовані на пом’якшення соціальної напруженості на ринку праці та 
сприяють отриманню незайнятими громадянами додаткового доходу до 
сімейного бюджету, а також сприяють збереженню у них мотивації до праці і 
працевлаштуванню на постійне місце роботи. Упродовж січня-грудня   2018 
року  залучено до виконання громадських та інших робіт тимчасового 
характеру 795 осіб  із числа  незайнятих громадян. Укладено договора  з 
Гвіздецькою сільською радою, Печеніжинським комбінатом комунального 
підприємства та Раківчицькою сільською радою на виконання громадських 
робіт по благоустрою сіл. 

З метою соціального захисту, підвищення конкурентоспроможності 
незайнятого населення, враховуючи потребу в кадрах, протягом   2018 року 
за направленням служби зайнятості 895 осіб проходили професійну 
підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування .108 осіб 
направлено на курси цільового призначення за напрямом «Дотримання вимог 
охорони праці та правове забезпечення взаємовідносин у навчальних 
закладах». 60 осіб направлено на курси цільового призначення за навчальною 
програмою «Щорічна перевірка знань операторів котелень». За січень- 
грудень 2018 року працевлаштовано  876 осіб, які проходили професійне 
навчання. Це складає 99,0 відсотків від числа безробітних, які пройшли 
професійне навчання у звітному періоді.  

Коломийська філія співпрацює з відокремленим підрозділом ГО 
«Всеукраїнське об’єднання українців Донбасу і Криму в місті Коломия» 
(голова О.П.Золотарьова) на предмет надання соціальної допомоги що 
входить до компетенції служби зайнятості.  

За сприяння державної служби зайнятості учасники АТО та члени сімей 
учасників АТО отримують гарантований шанс працевлаштуватися і 
самореалізуватися. Працевлаштування учасників АТО  та  членів сімей 
учасників АТО в цих умовах залишається надзвичайно актуальним.          
Станом на 31.12.2018 року на обліку в філії перебувають  34 демобілізованих 
військовослужбовців, які брали участь в АТО,  34 особи  працевлаштовано  
(12 осіб  проходили професійне навчання).  

Службою зайнятості налагоджена робота та підписано договір про 
співпрацію з Державним підприємством «Підприємство Коломийської 
виправної колонії управління Державної Пенітенціарної служби України в 
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Івано–Франківській області» щодо надання послуг центру зайнятості в 
пошуках роботи  засудженим після звільнення. Протягом 2018 року у 
Коломийській виправній колонії №41(с.Товмачик) фахівцями Коломийської 
міськрайонної філії проведено 4 семінари із засудженими та офіцерським 
складом. Фахівець з профорієнтації порушила злободенні питання 
майбутнього працевлаштування осіб, звільнених з колонії, надання допомоги 
служби зайнятості цій категорії населення, розповіла про  активні форми 
сприяння зайнятості, профнавчання за замовленням роботодавців.  

З метою підвищення ефективності працевлаштування клієнтів служби 
зайнятості  та можливості сучасного  інформаційного просування само 
презентацій проводилася робота  щодо просування новітніх форм роботи, а 
саме відео вакансії, відео резюме та відеорев’ю за допомогою онлайн-
ресурсів (Веб – портал Івано-Франківського  обласного центру зайнятості, 
офіційну сторінку мережі в Facebook, додатково створений канал 
відеохостінгу Youtube). Протягом 2018 року  подано на канали  та розміщено 
за згодою роботодавців 64 відеорев’ю, а за згодою безробітних 291 відео 
резюме. 

Про розвиток освітньої галузі в Коломийському районі упродовж 2018 
року свідчить чимало показників, які вказують на вдосконалення освітнього 
процесу, впровадження Нової української школи. Зокрема, виділяємо 
декілька основних. 

Мережа навчальних закладів у 2017-2018 навчальному році складала 34 
заклади загальної середньої освіти, де навчалося 5918 учнів. Наразі, беручи 
до уваги процес децентралізації,  маємо 26 закладів загальної середньої 
освіти, де навчається 4820 учнів; 14 закладів дошкільної освіти – 1111 
вихованців, при ЗЗСО 7 дошкільних груп – 112 дітей; при НВК 8 дошкільних 
груп – 161 вихованець, 4 позашкільні заклади освіти. Всі діти дошкільного та 
шкільного віку охоплені усіма видами навчання, що в повному обсязі 
забезпечує освітню потребу в Коломийському районі. 

У зоні обслуговування закладів освіти  Коломийської районної ради 
упродовж 2018 року 18 дітей з особливими освітніми потребами здобували 
освіту за інклюзивною формою навчання. Наразі, беручи до уваги процес 
децентралізації,  маємо 10 учнів, які навчаються за інклюзивною формою 
навчання, 19 – за індивідуальною, що свідчить про створення  для всіх 
учасників освітнього процесу відповідних умов для отримання повноцінної 
якісної освіти. 

Окрім того, у січні 2018 року додатково створено 40 місць для дітей 
дошкільного віку шляхом відкриття дошкільного підрозділу при 
Виноградському навчально-виховному комплексі. З метою вивчення, 
узагальнення та розповсюдження кращого досвіду роботи з фізичного 
виховання, активізації діяльності керівників закладів дошкільної освіти, 
підвищення якості освітнього процесу з фізичного виховання Отинійський 
дошкільний навчальний заклад «Веселка» зайняв ІІ місце в ІІ (обласному) 
етапі Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання 
у закладах дошкільної освіти. 
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З метою забезпечення рівного доступу до освіти дітей шкільного віку у 
районі організовано регулярне безкоштовне підвезення 729 учнів у сільській 
місцевості до місця навчання і додому відповідно до вимог чинного 
законодавства. ЗЗСО Коломийського району  забезпечені 9 шкільними 
автобусами. Придбано у 2018 році шкільний автобус для Жукотинської ЗОШ 
І-ІІ ступенів  (на суму 1 818 000 грн.). 

Для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 
освіти «Нова українська школа» витрачено коштів в сумі 3 134 790 гривень. 
Коштів з державного бюджету та освітньої субвенції державного бюджету 
надійшло – 1 877 100 грн. та 302 400 грн. Разом – 2 179 500 грн. Залучено – 
955 290 грн. 

Зокрема, придбано дидактичних матеріалів на суму 819 390, грн.; 
ноутбуки, багатофункціональні пристрої, ламінатори на суму 514 580 грн.  

Мультимедійне забезпечення на суму 761 110 грн., шкільні меблі на 
суму 1039710 грн.   

Також маємо вагомі здобутки й перемоги учнів та педагогів на 
районному, обласному та всеукраїнському рівнях. За статистичним 
збірником департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-
Франківської ОДА «Дошкільні, загальноосвітні, позашкільні, професійно-
технічні та вищі навчальні заклади у 2017-2018 навчальному році» 
Коломийський район посів 5 позицію в списку «Результати ІІІ етапу 
всеукраїнських учнівських олімпіад» за кількістю переможців. Зокрема, 
дипломом І ступеня нагороджено 3 учнів, дипломом ІІ ступеня нагороджено 
2 учнів, дипломом ІІІ ступеня нагороджено 26 учнів-учасників олімпіад.  

У Коломийському районі здійснюється реалізація програми «Розвиток 
освіти Коломийщини на 2016-2023 роки». На виконання підпрограми 
«Обдаровані діти» виділено 30000 гривень для придбання цінних подарунків 
і призів.  

У 2017-2018 навчальному році переможцями і призерами обласних, 
Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад, міжнародних та 
всеукраїнських конкурсів, МАН, турнірів, дитячо-юнацьких спортивних ігор 
стали 59 учнів та 8 команд закладів освіти району.  

Вагомі здобутки має  Лесюк Галина, учениця 7 класу Ковалівської 
ЗОШ І-ІІІ ст. у VІІ та VІІІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі 
учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка та  отримує 
стипендію голови районної державної адміністрації, голови районної ради й 
стипендію Президента України. 

Голови Коломийської районної ради та Коломийської районної 
державної адміністрації з метою забезпечення підтримки обдарованих дітей, 
котрі стали переможцями різноманітних олімпіад і конкурсів, відзначили 31 
учня. З них – щомісячну стипендію отримують 22 учні (розмір стипендії 
становить від 480 грн. до 1500 грн.), а 9 випускників отримали одноразову 
стипендію (на суму 54 900 грн.) Загалом виплачено у 2018 році стипендій на 
суму 107 760 грн. Педагогічним працівникам, які підготували стипендіатів 
виплачує надбавка до заробітної плати в розмірі від 10% до 35%. Два роки 
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поспіль зазначеним учителя  здійснюється виплата одноразової грошової 
винагороди (25 000 грн. у 2018 році). 

Окрім того, у 2017-2018 навчальному році управлінням освіти, молоді 
та спорту проведено Всеукраїнський конкурсу «Учитель року - 2018» (І тур) 
серед педагогічних працівників у таких номінаціях:  «Українська мова і 
література», «Фізика», «Німецька мова», «Фізична культура».  

У конкурсі взяли участь 16 учителів із шкіл району. За результатами 
обласного журі визнано лауреатом ІІ туру Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року - 2018» Кобацького Сергія Ігоровича, вчителя фізичної 
культури Ценявської ЗОШ І-ІІ ст. (отримує 30%  надбавку до заробітної 
плати). Усі учасники конкурсу нагородженні грамотами управління освіти, 
молоді та спорту райдержадміністрації, цінними подарунками. 

Ще одним показником розвитку освітньої галузі Коломийського 
району  є конкурс на заміщення вакантних посад директорів закладів 
загальної середньої освіти, який діє відповідно до Положення про конкурс на 
посаду керівника закладу загальної середньої освіти Коломийської районної 
ради Івано-Франківської області. Наразі призначено п’ятьох директорів 
закладів загальної середньої освіти  за результатами конкурсу. 

Для зміцнення матеріально-технічної бази ЗЗСО району виділено та 
використано кошти 4 393 545 грн.  

Зокрема, на заміну  деревʹяних віконних блоків у Гвіздецькій, 
Коршівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Загайпільській ЗОШ І-ІІ ступенів на суму 
703 000 грн.; проведення капітального ремонту систем опалення та 
теплопостачання і Ліснохлібичинській, Підгайчиківській ЗОШ І-ІІІ ступенів 
та Грабицькій ЗОШ І-ІІ ступенів на суму 851 000 грн.; благоустрій територій 
закладів освіти та ремонт спортивних майданчиків на суму 320 000 грн.; 
ремонт покрівлі даху та фасаду шкіл на суму 250 000 грн.; облаштування 
охоронної сигналізації в 14 закладах освіти на суму 262 555 грн.; придбання 
обладнання для закладів освіти на суму 106 990 грн.; облаштування санвузла 
на суму 70 000 грн.; ремонт шкільних приміщень на суму 82 000 грн. 

Окрім того, про належне фінансове забезпечення закладів освіти 
свідчать своєчасна оплата енергоносіїв. Управлінням освіти, молоді та 
спорту ведеться постійний моніторинг споживання енергоносіїв закладами 
освіти Коломийського району. Наразі поточна оплата за спожиту 
електроенергію, газ та тепло здійснюється відповідно до кошторисних 
призначень (за визначений період).  

Педагогічним працівникам ЗЗСО Коломийського району своєчасно 
виплачена заробітна плата та кошти на оздоровлення. Господарсько-
обслуговуючому персоналу закладів освіти також виплачена в повному 
обсязі заробітна плата. Принагідно зазначимо, що управлінням освіти, молоді 
та спорту завдяки здійсненим заходам із економії бюджетних коштів, 
повністю  погашено заборгованість із виплати заробітної плати. Окрім того, 
Раківчицькою, Отинійською, Іванівецькою, Виноградською, 
Ліснослобідською, Сідлищенською, Джурківською, Підгайчиківською, 
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Коршівською, Жукотинською сільськими радами було скеровано 426 000, 00 
грн. на оплату заробітної плати господарсько-обслуговуючому персоналу. Із 
районного бюджету на цю мету виділено 950 000, 00 грн. відповідно до 
рішень сесії Коломийської районної ради. 

Оздоровча кампанія 2018 року в Коломийському районі розпочата 
вчасно, з 01 червня 2018 року. На підготовку та проведення оздоровчої 
кампанії 2018 року з районного бюджету використано 593 873,78  грн., а 
саме: закупівля путівок до стаціонарних таборів – 317 520,0 грн., проведення 
відпочинку – 255 228, 78 грн. (харчування 40 грн. на дитину), організація та 
проведення мовних таборів – 21 125,0 грн. (харчування, 25 грн. на 
дитину).Фінансування здійснено своєчасно та повному обсязі. 

На території Коломийського району в с. Лісна Слобідка з 1 червня по 
15 червня 2018 року функціонував туристично-краєзнавчий оздоровчий 
наметовий табір «Патріот», в якому відпочивали  упродовж 14 днів 233 учні 
закладів освіти району. 

До оздоровчого закладу Коломийського району «Прикарпатські зорі» 
направлено 54 дитини пільгових категорій. На цю мету з районного бюджету 
використано 317 520 грн.  

До обласних оздоровчих закладів стаціонарного направлено 48 дітей               
з Коломийського району. 

Відповідно до обласного розподілу путівок до МДЦ (Міжнародний 
дитячий центр) «Артек» та УДЦ (Український дитячий центр) «Молода 
гвардія» Коломийським районом було направлено на відпочинок та 
оздоровлення 21 дитину різних категорій. 

Двоє дітей, батьки яких є учасниками АТО, були відправлені на 
відпочинок у Херсонську область (дитячий заклад санаторного типу 
«Ювілейний», с. Красне, Скадовський район) з 18.07 по 29.07 2018 року. 

Коломийською райдержадміністрацією направлено на відпочинок та 
участь в змаганнях учнів ДЮСШ  «Колос» в м. Скадовськ Херсонської 
області у кількості 14 осіб та 12 осіб в селище Затока Одеської області.  

Влітку 2018 році оздоровилося 593 дитини (пільгових категорій та 
обдарованих учнів) від запланованих 465 дітей, що становить більше 100%. 

В Коломийському районі розроблена та затверджена рішенням сесії 
районної ради від  23 березня 2017 року  № 266-ХІІІ/17 районна цільова  
соціальна Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2016-2021 роки, 
яка визначає стратегію заходів щодо вдосконалення системи фізичного 
виховання дітей та молоді у навчальних закладах, подальшого розвитку 
дитячо-юнацького спорту в районі, забезпечення належних умов для занять 
населення фізичною культурою за місцем проживання та у місцях масового 
відпочинку. Розпорядженням районної державної адміністрації від 
28.08.2017р. № 403 затверджені норми витрат на проведення спортивних 
заходів районного та обласного рівнів  з метою посилення соціального 
захисту спортсменів, тренерів, інших учасників спортивних заходів. Під 
керівництвом управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації у 
районі в 2018 році функціонують: МЦ «Коломийщина», фізкультурно-



53 

спортивне товариство «Колос», Коломийська районна дитячо-юнацька 
спортивна школа, дитячо-юнацька спортивна школа «Колос», районні 
федерації футболу та волейболу, які здійснюють роботу із вдосконалення та 
розвитку фізичної культури і спорту. Для підвищення фахового рівня 
тренерів-викладачів в школах проводиться обмін досвідом роботи, де 
розглядаються питання проведення сучасного тренування, обговорюються 
вдосконаленні методики проведення тренувань та їх результативність, а 
також проблеми, які виникають в роботі з дітьми. В дитячо-юнацькій 
спортивній школі «Колос» працюють 16 тренерів-викладачів з 5 видів 
спорту: волейбол, футбол, легка атлетика, бокс, тхеквондо (ВТФ). Школою 
охоплено 8 населених пунктів району: селища Отинія та Гвіздець, села 
Ворона, Лісний Хлібичин, Коршів, Ценява, Королівка, Спас, де займаються 
505 учнів. У районній дитячо-юнацькій спортивній школі працюють 10 
тренерів-викладачів з 4 видів спорту: гандбол, футбол, вільна боротьба, бокс, 
де займаються 296 учнів. Спортсмени ДЮСШ упродовж року брали участь у 
змаганнях, як під егідою Комітету з фізичного виховання та спорту МОН 
України так і Департаменту освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту ОДА. В 
Коломийському районі проведена зимова спартакіада з волейболу, шахів, 
шашок, настільного тенісу, гирьового спорту. Проведений чемпіонат району 
з волейболу серед чоловіків та жінок. Проведені масові турніри пам’яті 
героїв Небесної Сотні, героїв загиблих АТО, з нагоди Дня Незалежності 
України. Проведена районна спартакіада «Краще спортивне село – 2018», де 
взяло участь близько 1000 учасників. Проходили різноманітні змагання з 
волейболу (чоловіки, жінки), міні-футболу, настільного тенісу, шахів, 
шашок, гирьового спорту, перетягування канату. Крім цього, проведені кубки 
району з волейболу серед чоловіків та жінок. Збірні команди району брали 
участь в обласних та всеукраїнських змаганнях. Команда сільських голів 
посіла перше місце в обласних змаганнях.  

Команда Коломийського району брала участь у всеукраїнській 
спартакіаді в м. Скадовськ Херсонської області, де посіла друге місце з 
волейболу та перше місце з шахів. Команда  Коломийської районної 
державної адміністрації взяла участь у  XV обласній спартакіаді серед 
збірних команд державних службовців, яка відбулась на базі коледжу 
фізичного виховання м. Івано-Франківськ.  Учасники спартакіади змагались з 
таких видів спорту: міні-футбол, волейбол, шахи, настільний теніс і шашки.  
Відділ молоді та спорту управління освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації тісно співпрацює з РО ВФСТ «Колос», ДЮСШ 
«Колос», районною ДЮСШ с.Корнич, федераціями з футболу та  волейболу, 
спільно з якими проводиться більшість спортивно-масових заходів району, 
на меті яких є:  

- популяризація фізичного виховання та спорту серед різних верств 
населення; 
- пропаганда здорового способу життя серед населення; 
- розвиток національно-патріотичної свідомості у дітей та молоді. 
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У Коломийському районі успішно реалізується цільова програма 
«Спортивний майданчик». У 2018 році у селищах Коршів,  Отинія, селі 
Раківчик відкрито три спортивних майданчики з штучним покриттям. Станом 
на 31.12.2018 р. в Коломийському районі функціонує 13 майданчиків зі 
штучним покриттям. 

Коломийською центральною районною лікарнею надається вторинна 
висококваліфікована та спеціалізована медична допомога населенню м. 
Коломиї та Коломийському району.  

Кошторисом на 2018 рік передбачено  99,3 млн.грн., уточнений 
кошторис склав 114,8 млн.грн.,  фактичні видатки  за рік склали 114,6 
мнл.грн. проти 111,8 млн.грн. в минулому році 

в т.ч. : 
- фонд заробітної плати і нарахування склав 99,1млн.грн. (86,5%) проти 

95,6млн.грн (85,5%) в 2017 році 
- енергоносії 9,1 млн.грн. (7,9%)   проти   10,0 млн. грн.. (9,0%) в 2017 

році 
- медикаменти 2,1 млн.грн. (1,8%) . проти 2,1 млн. грн. (1,9%) в 2017 році 
- вартість 1 л/дня на медикаменти складає –9,98грн., проти – 9,68 грн. в 

2017 р. 
- вартість 1 л/дня на продукти харчування – 3,30грн., проти -   3,40 грн. в 

2017 р. 
Збільшені кошторисні призначення на 15,5 млн.грн. проти 

минулорічного 29,5 млн.грн.  
По Коломийській ЦРЛ надійшло власних надходжень 

(зубопротезування, медичний огляд, плата за інтернатуру, плата за 
комунальні послуги , оренда майна)  всього на суму 7,04млн.грн., проти – 
9,1млн.грн. в 2017р. ,  що складає 44,29 грн., проти – 57,30 грн. в 2017р. на 1 
жителя,  

в тому числі: 
благодійних коштів поступило  на суму 864 338,56грн. проти  685 786,72 

тис.грн. в минулому році ; 
в тому числі: 
медикаменти на суму 78 036,02 грн. 
господарські товари на суму 618 297,25грн. 
оплата послуг на суму 78 609,11.грн. 
оплата енергоносіїв на суму 61 500,00грн. 
придбання обладнання на суму 120 095,30 грн. 
 
гуманітарної допомоги всього на суму 3 859 168,30грн. проти 6,6 

млн.грн.  в минулому році. 
в тому числі: 
медикаменти на суму 394 667,87 грн. 
господарські товари на суму 600 983,57.грн. 
продукти харчування на суму 61 895,46грн. 
будівельні матеріали на суму 138 283,41грн. 
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обладнання на суму 469 6007,70 грн. 
 
За бюджетні кошти придбано меблі, лічильник газовий, опромінювач для 

лабораторії на суму 306,4тис.грн. 
Централізовано отримано медикаментів на суму 8,9 млн.грн.  та 

ангіограф на суму 23,1млн.грн. 
По спецфонду виділені додаткові кошти 3 422 205,00 грн.  
в т.ч. 
¾ для капітального ремонту першого поверху ЦРЛ, приміщення під 

ангіограф, педіатричного відділення дитячої лікарні, оформлення 
кошторисної документації на суму 3 223 205,00 грн. 

¾ придбання обладнання для ЦРЛ та дитячої лікарні на суму 
199 000,00 грн.  

Придбано обладнання та проведено капітальний ремонт приміщення 
Пологового будинку на суму 950 200,00 грн. 

Проведено капітальний ремонт роздільної каналізаційної мережі на 
території дитячої лікарні на суму 180 000,00 грн. 

Придбано обладнання для стоматологічної допомоги на суму 6 000,00 
грн. 

Для реалізації інвестиційного проекту капітального ремонту першого 
поверху ЦРЛ на суму 1,9 млн.грн.  

В 2018р. народилося на 141 дитину менше(1337дітей), ніж в минулому 
році (1478 дитини) і показник народжуваності склав 8,4 ‰ проти 9,3‰ в 
минулому році.  Показник малюкової смертності складає 6,5‰(9) проти 
минулорічного 7,1‰, а редукований 7,2‰ ( 10).  

Показник перинатальної смертності складає  7,4‰(10) проти 
минулорічного 5,5‰(8).  

Загальна смертність по району знизилась з 2021 особи до 1917 , що в 
показнику склало  12,1‰ проти минулорічних -  12,7‰.  

Показник природного приросту складає -3,7 проти минулорічного -3,4. 
В структурі загальної смертності стабільно рангові місця займають  
 
І – хвороби системи кровообігу – 72,5%,  
ІІ – новоутвори – 12,2%  
ІІІ –травми та хвороби ШКТ – 3,0% . 
 
Відповідно до «Проекту Національної стратегії побудови нової системи 

охорони здоров’я в Україні на період 2015-2025 роки» в центрі уваги та 
інтересу системи повинна перебувати людина, система охорони здоров’я  має 
бути зорієнтована на результат та зосереджена на впровадженні поставлених 
цілей. Головною метою комунального некомерційного підприємства 
«Коломийський районний центр первинної медико-санітарної допомоги 
Коломийської районної ради» на 2018 рік було реформування галузі охорони 
здоров’я, забезпечення надання якісної медичної допомоги та покращення її 
доступності до прикріпленого населення. 
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Лікувально-профілактична допомога населенню Коломийського району 
надається лікувально-профілактичними підрозділами підприємства, в яке 
входять: 17 амбулаторій та 28 фельдшерсько-акушерських пунктів, в тому 
числі 7 амбулаторій та 11 фельдшерсько-акушерських пунктів в об’єднаних 
територіальних громадах. 

У лікувально-профілактичних підрозділах підприємства працюють 56 
лікарів та 140 молодших медичних працівників, які надають первинну 
медико-санітарну допомогу та проводять профілактичні заходи щодо 
попередження захворювань 77746 жителям району. 

Медичний персонал підприємства підвищує свій професійний рівень 
шляхом  самоудосконалення та  післядипломної підготовки на курсах 
стажування, передатестаційних та тематичних циклах удосконалення. 

На кінець 2018 року в амбулаторіях зареєстровано 102 ліжка денного 
стаціонару, на яких  проліковано 58,9 хворих на 1 тисячу населення, що 
дозволяє хворим проходити лікування по місцю проживання. 

За звітний період обстежено на предмет виявлення туберкульозу 65,8% 
населення від підлягаючих огляду.  Проведено 538 мікроскопій  мазка 
мокротиння виявлено позитивних 17, із 29 вперше виявлених.  

Адміністрація підприємства  постійно працює над зміцненням 
матеріально-технічної бази підпорядкованих лікувально-профілактичних 
підрозділів – амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів. 

За 2018 рік за кошти місцевих бюджетів закуплено медичного 
обладнання та апаратури на суму 431,8 тис. грн., меблів медичних на суму 
87,2 тис. грн., комп’ютерного обладнання на суму 415,9 тис. грн.  

Впродовж 2018 року проведено капітальний ремонт системи опалення 
амбулаторії с. Струпків за кошти районного бюджету на суму 88,2 тис. грн. 
та поточний ремонт амбулаторії с. Лісний Хлібичин на суму 35,0 тис. грн. за 
кошти обласного бюджету.  

Також за кошти районного бюджету проведено заміну дверей в 
амбулаторії с. Воскресинці на суму 13,3 тис. грн.   

За 2018 рік за рецептами лікарів по Урядовій програмі «Доступні ліки» 
проведено відшкодування вартості лікарських засобів на суму  1851,1 тис. 
грн., що становить 78,6% від визначеної суми на Коломийський район. 

В рамках забезпечення національної кампанії «Лікар для кожної сім’ї» 
лікарі лікувально-профілактичних підрозділів підписали 52628 декларацій з 
пацієнтами, що становить 67,7 відсотки від статистично зареєстрованої 
кількості населення. 

 Для забезпечення фінансування підприємства 26.12.2018 року 
підприємством підписано проект договору з Національною службою 
здоров’я України про медичне обслуговування населення за Програмою 
медичних гарантій на 2019 рік.   

Мережа закладів культури Коломийського району станом на 
01.01.2018р. налічувала: 45 клубних закладів, 46 бібліотек-філій, 3 школи 
естетичного виховання, 16 «народних» колективів. 
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Впродовж  2018 року  43 мистецькі колективи  району взяли участь у              
26 обласних, всеукраїнських та міжнародних заходах.  

Проведено 49 основних заходів  районного рівня, з яких особливо слід 
відзначити: 

- ІІ фестиваль-конкурс дитячого естрадного мистецтва «Зорепад», 
присвячений Міжнародному дню захисту дітей, в якому взяли участь 720 
учасників з Молдови, м. Київ, Донецької,  Хмельницької, Чернівецької, 
Закарпатської, Тернопільської та  Івано-Франківської  областей; 

- V фестиваль духовної пісні «Все упованіє моє на Тебе, Мати, 
возлагаю», присвячений Року Божого слова в м. Коломия; 

- ХІ обласний літературно-мистецький фестиваль імені Квітки Цісик, 
присвячений 65-й річниці від дня народження співачки, у селі Ліски на 
Циганському Горбі. 

Клуб с. Угорники посів ІІІ місце в регіональному етапі Всеукраїнського 
огляду-конкурсу  клубних закладів в сільській місцевості.            

Проведено 21 благодійну акцію.   
Відбулося 15 акцій «Подарунок рідному місту (селу)». 
Мистецькі колективи виїжджали з  12 обмінними концертами.  
В районі діє 3 школи естетичного виховання з контингентом 310 учнів.  
Учні шкіл здобули  11 призових місць. Стипендіатами голів районної 

державної адміністрації, голови Коломийської районної ради були  2 учнів.  
В бібліотеках району впродовж 2018 року проведено: 
50 зустрічей з  видатними людьми, 15 презентацій книг,  12 майстер-

класів, 3 онлайн-мандрівки з Новопсковською районною бібліотекою 
Луганської області і Добропільською бібліотекою Донецької області,                       
9 методичних заходів.  В рамках проекту районної бібліотеки «Молоді 
таланти Коломийщини» відбулися 6 презентацій-виставок молодих 
художників; діє школа юних літераторів.    

Масова бібліотека смт. Гвіздець здобула ІІІ місце за підсумками 
обласного конкурсу «Краща бібліотека 2018 року». 

За 2018 рік  до бібліотек району надійшло 3681 примірників друкованих 
видань на суму 236749 грн., в середньому 80 книг на одну бібліотеку.  

На 2018 рік за бюджетні та спонсорські кошти здійснена передплата на 
суму  55 900 грн., в середньому 4-5  видань на сільську бібліотеку; на 
центральну районну бібліотеку – на суму 25 970 грн., 42 видання. 

У 2018 році за бюджетні кошти придбано  3  комп’ютери для бібліотек 
сіл Черемхів, Лісна Слобідка, Спас на суму 26464 грн. та підключено до 
мережі Інтернет. 

Впродовж 2018 року зміцнилась матеріально-технічна база в закладах 
культури на суму 2 059 677 грн. У 18 закладах проведено ремонтні роботи;            
у 6 закладах замінено вікна та двері на енергозберігаючі; придбано технічне 
обладнання (комп’ютерна техніка, музична апаратура, інструменти та ін.) для 
14 закладів культури; придбано господарські товари та інвентар для                        
17 закладів. 
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Суспільно-політична ситуація 
Суспільно-політична ситуація в районі залишається стабільною і 

керованою. Райдержадміністрація тісно співпрацює з районною, сільськими 
селищними радами, об’єднаними територіальними громадами 
депутатами всіх рівнів, політичними партіями та громадськими 
організаціями, керівниками установ, підприємств і агроформувань у 
вирішенні конкретних справ. 

При райдержадміністрації успішно функціонує Громадська рада, яка 
співпрацює з райдержадміністрацією та органами місцевого самоврядування, 
надає свої пропозиції до проектів нормативно-правових актів, здійснює 
громадський контроль за діяльністю органів виконавчої влади. Голова 
громадської ради є членом колегії райдержадміністрації.  

На засіданнях громадської ради у 2018 році розглянули питання: про хід 
виконання будівельних робіт в районі, про стан організації оздоровлення та 
відпочинку дітей у 2018 році, про підсумки роботи галузі культури району у 
2017 році та завдання на 2018 рік, щодо призначення житлових субсидій на 
оплату житлово-комунальних послуг для мешканців району, про стан 
дотримання законодавства з питань протидії корупції в апараті та 
структурних підрозділах районної державної адміністрації, про стан 
пасажирських перевезень в межах району, про виконання бюджету району та 
районного бюджету за І півріччя 2018 року та інші. 

Відповідно до орієнтовного плану проведення консультацій  з 
громадськістю, запланованих Коломийською райдержадміністрацією на 2018 
рік, проводились обговорення  проектів нормативно-правових актів та 
актуальних питань шляхом проведення «круглих столів», громадських 
слухань, обговорень на засіданнях організаційних комітетів, зустрічах з 
представниками громадських та релігійних організацій, а також громадське 
обговорення шляхом електронних консультацій у рубриці «Консультації з 
громадськістю» на веб-сайті районної державної адміністрації. 

Райдержадміністрацією створено відповідні умови для відкритості 
місцевої влади перед громадськістю та громадськими організаціями, 
забезпечується вирішення питань формування сприятливого середовища для 
діяльності громадських організацій в районі та забезпечення їхнього 
інституційного розвитку. 

Релігійна мережа в Коломийському районі станом на 1 січня 2019 року 
представлена десятьма віросповідними напрямами, в межах яких діє                       
137 релігійних організацій, в тому числі 2 єпархіальні управління, 132 
релігійні громади (справами церкви опікується 111 священнослужителів), 2 
монастирі (чернечий послух несуть 7 ченців), 3 духовні навчальні заклади 
(навчається 16 слухачів), 60 недільних шкіл. Висвітленням релігійного життя 
займаються 4 церковних друкованих засоби масової інформації. Для 
проведення богослужінь релігійні організації використовують 131 культову 
та пристосованих під молитовні будівлі. 

Впродовж 2018 року випадків порушення чинного законодавства в галузі 
свободи совісті та діяльності релігійних організацій не було. 
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Робота районної державної адміністрації проводиться відкрито та 
гласно.  

Протягом 2018 року здійснювалося інформаційне супроводження  
офіційного веб-сайту районної державної адміністрації, своєчасно 
оновлювалися всі його рубрики.  

З метою найбільш повного, якісного інформування населення про свою 
діяльність, районною державною адміністрацією здійснюється висвітлення 
основних подій та заходів, які проводяться в районі, на сторінках офіційного 
веб-сайту райдержадміністрації (http://ww2.gov.if.ua/kolomyiyska) та сторінці 
в соціальній мережі Facebook (https://www.facebook.com/Коломийська-
Райдержадміністрація 1516533735319936). 

Район охоплений інформаційним простором, частину якого заповнює 
приватна телерадіокомпанія "НТК",  телерадіокомпанія "РАІ", газети 
"Вільний голос", "Дзеркало Коломиї".  

В газетах друкуються виступи голови райдержадміністрації та районної 
ради, повідомлення райдержадміністрації про діяльність місцевих органів 
влади та органів місцевого самоврядування.  

Голова райдержадміністрації, заступники голови, начальники відділів і 
управлінь райдержадміністрації давали інтерв’ю та роз’яснювали основні 
напрямки політики держави в засобах масової інформації та брали участь у 
прямих ефірах на ТРК «НТК». 

Забезпечувалося виготовлення та розміщення соціальної реклами на 
об’єктах зовнішньої реклами району, місцевих ТРК та зовнішніх 
інформаційних дошках. 

Завдяки прозорій та відкритій роботі райдержадміністрації у 2018 році 
вдалося налагодити плідну та злагоджену співпрацю громад і влади у всіх 
сферах господарства.  
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